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Voorwoord 

Deze keer ontvangt u een gevarieerd 
nummer van Justitiele verkenningen. Vijf 
onderwerpen komen aan de orde. Mack 
en Kerner vergelijken de professionele 
en georganiseerde misdaad in Amerika 
met die in Europa. Wilks en Martinson 
zetten uiteen, waarom een behandeling 
van delinquenten volgens hun vaak niet 
nodig is. Uit een onderzoek van Neal e.a. 
blijkt, dat de duur van het verblijf in de 
gevangenis niet positief samenhangt met 
de mate van vervreemding. Twee artike- 
len worden gewijd aan het actuele 
onderwerp van agressie op het voetbal- 

3 	veld. Mr. L.J.M. d'Anjou onderscheidt 
verschillende vormen van agressie en 
geweld en vraagt zich af, hoe geweld op 
het voetbalveld verklaard kan worden. 
Het artikel van prof. dr. G.P. Hoefnagels 
uit Rotterdam betreft vooral het straf-
fen van spelers die overtredingen begaan. 
Tot slot een artikel van mr. J.J. van der 
Kaaden, waarin wordt gewezen op de 
noodzaak van meer onderzoek naar 
drugsverslaving in ons land. Terwijl veel 
mensen zich zorgen maken over het 
gebruik van hard drugs, zijn er eigenlijk 
maar weinigen echt met het probleem 
bekend. 

Justitiele verkenningen nr. 4 zal 
weer een themanummer zijn en 
dit keer gewijd worden aan het 
onderwerp: beinvloeding van 
verkeersgedrag. 



Professionele en georga- 
niseerde misdaad 

EEN VERGELIJKENDE BENADERING* 

door J.A. Mack en H.J. Kerner 

De termen `professionele' en `georgani-
seerde' misdaad hebben vaak een nogal 
geladen betekenis. In dit artikel echter 
reserveren we de term `professioneer 
voor de betrekkelijk goed voorbereide 
operaties van mensen die zich full-time 
met de misdaad bezig houden; de ter-
men `georganiseerd' en `organisatie' 
worden gehanteerd zoals die in het 
woordenboek te vinden zijn en daar- 
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	naast onderscheiden we afzonderlijk de 
term `syndicaten'. 

Plaatsbepaling 
In alle redelijk welvarende landen komt 
professionele criminaliteit voor. Toch 
is er nog weinig van bekend, want in 
de criminologie heeft men zich tot 
voorkort veeleer geconcentreerd op de 
'full-time gevangene' dan op de 
'full-time misdadiger'. 
Laten we nu eerst in het kort proberen 
aan te geven welke vormen de syndi-
caten-criminaliteit in verschillende 
delen van de wereld zoal aanneemt. Het 
is voornamelijk een Noord-Amerikaans 
verschijnsel, maar Europa kent analoge 
vormen. In elk der beide werelddelen 
heeft dit soort criminaliteit een eigen 
ontWikkeling doorgemaakt vanuit een 
meer primitieve vorm — een combinatie 
van de aloude smokkeltraditie en van 
familietradities, vooral van onterfde 
* Dit is .een verkorte weergave van: Professional and 
organised crime — a comparative approach. 
In: International journal of criminology and penolo-
gy, 4e jrg., nr. 2, mei 1976, blz. 113-128. 
Voor een korte samenvatting zie excerpt nr. 466 in 
Justitiele verkenningen nr. 9, 1976. 



familietakken. Syndicaten in Europa 
werken op veel kleinere schaal dan in 
Amerika. In Europa zijn de overlevings-
kansen ook geringer, daar nauwelijks 
invloed kan worden uitgeoefend op 
regering, rechters, politie en andere 
figuren met een machtspositie. 
De voornaamste functie van Amerikaan-
se syndicaten is die van het verschaffen 
van illegale goederen en diensten; wat 
dit betreft staat Europa zwak, want 
daar is niet zo'n enorme vraag naar 
verboden handelswaar, dat een syndi-
caat een voorname rol als tussenpersoon 
zou kunnen spelen. Welke functie is dan 
de belangrijkste voor de Europese 
syndicaten? Veel wijst crop, dat dit 
afpersing is, vooral in de gokwereld, 
en zakenfraude. 

6 	Geld of goederen 
We bepalen ons nu bij die vorm van 
georganiseerde misdaad die in Europa 
overheersend is. Dat is niet de syndica-
ten-criminaliteit, maar de beroeps-
misdaad. In criminologische studies 
hierover is tot nu toe met de factor 
`organisatie' weinig rekening gehouden. 
Nauwkeuriger gezegd, in recente studies 
heeft men de aandacht vnl. geconcen-
treerd op die vormen van georganiseer- 
de misdaad, waarbij de mate van 
organisatie minimaal was, zoals bijvoor-
beeld gewapende roofovervallen. Hier-
voor hoeft men alleen maar te weten 
wat door een zeer kleine groep kan 
worden uitgevoerd in een betrekkelijk 
korte tijdsperiode. Binnen deze grenzen 
echter vereist de voorbereiding aanzien-
lijke kundigheid, en de uitvoering ver-
eist zowel vakmanschap als lef. Een 
voorbeeld is te vinden in Scandinavie. 
Daar worden sinds enige jaren de lonen 
in cheques uitbetaald, hetgeen een 
overgang heeft betekend van het 
kraken van kluizen naar het vervalsen 
van cheques en het innen daarvan. Een 
andere nieuwe vorm van manipuleren 
met cheques is die van fraude; deze 



werd mogelijk gemaakt door de snelle 
ontwikkeling van het betaaikaarten-
systeem, zowel in Amerika als Europa. 
De daders opereren soms alleen, soms 
in kleine groepjes. Een ander voor-
beeld van zeer succesvolle misdaad 
waarbij grote hoeveelheden geld een 
rol spelen, zijn de commando-achtige 
bank- en loonroven in het Engeland 
van de late zestiger jaren. De toename 
van dit soort overvallen maakt elke 
poging om recente ontwikkelingen in 
misdaadorganisatie te beschrijven, 
moeilijker. Hier is sprake van zeer 
ingewikkelde organisaties, die geken-
merkt worden door een uitstekende 
samenwerking en gespecialiseerd team-
werk (denk bijv. aan de Britse treinroof 
in 1963). 
Tot zover de spectaculaire roofoverval- 

7 	len. De grootste toename echter is te 
vinden bij die overvallen en inbraken, 
waarbij het om geringere, hoewel nog 
steeds aanzienlijke, sommen geld gaat. 
Het organisatie-aspect moet wederom 
niet teveel benadrukt worden. De reden 
dat juist deze categorie van misdrijven 
voor de politie zo raadselachtig blijft 
vindt zijn oorzaak niet in het feit dat de 
organisatie zo ingewikkeld is en dat de 
kopstukken onbekend zijn. maar eer-
del= hierin dat de meeste misdadigers 
zichzelf beperken tot een betrekkelijk 
ldein aantal operaties. 
Wellicht is dit het grootste verschil tus-
sen wat men het populaire en het con- 
ventionele beeld van de full-time 
misdadiger en de hedendaagse realiteit 
zou kunnen noemen. Volgens de popu-
laire opvatting doet de beroepsmisdadi- 

• ger niets anders dan de hele dag mis-
drijven plegen of voorbereiden. Vroeger 

• is dat misschien ooit waar geweest en 
ten dele zal dat nu nog wel zo zijn, maar 

• voor de meerderheid der roofovervallen 
gaat het niet meer op. De nieuwe 
`beroepsmisdadigers' hebben mogelijk 
geen blanco strafblad, maar bij de politie 
zijn ze toch niet bekend als ras-misdadi- 



gers. De succesfactor van velen is juist 
de individuele en sociale anonimiteit. 
Ms men bovendien deze anonimiteit 
weet te handhaven door van de ene 
vorm van misdaad over te springen naar 
een andere, wordt de opsporingstaak 
van de politie des te moeilijker. 
Het voornaamste echter waarop we hier 
willen wijzen, is dat van dit soort crimi-
naliteit niet kan worden bewezen dat 
het de laatste jaren in vertakkingen en 
complexiteit van achtergrond-organisa-
ties is toegenomen. Bij studies op dit 
gebied moet men zich er dan ook voor 
hoeden, niet meer organisatie te vermoe-
den dan duidelijk constateerbaar is. 
Hoeft organisatie dus geen grote rol te 
spelen als het gaat om het veroveren van 
geldsommen, bij vermogenscriminaliteit 
waar het gaat om goederen is dit meest- 

8 	al wel het geval. Hier is organisatie zelfs 
een essentieel element, daar men de 
goederen meestal in geld zal willen zien 
omgezet. Uit een studie hierover blijkt 
dat dit soort misdadigers op zichzelf 
geen exclusieve groep vormen. Het zijn 
prominente en representatieve figuren, 
die structuur, continufteit en een zekere 
mate van leiderschap geven aan een 
grotere groep die bestaat uit lieden die 
geen full-time misdadigers zijn. 
Hoewel er tussen bazen en knechts een 
nauwe relatie bestaat, zullen de laatsten 
toch nooit het niveau van de eersten 
bereiken. In het algemeen blijkt er bij 
deze `goederen-criminaliteie sprake te 
zijn van een goede achtergrondorganisa- 
tie. Deze bereikt evenwel niet het 
niveau van een syndicaat; ze werkt lang-
zamer en op kleinere schaal. 
Vrijwel steeds betreft het ad hoc zaken, 
die georganiseerd en uitgevoerd worden 
door betrekkelijk kleine groepen. Deze 
maken gebruik van informele systemen 
die bestaan uit het gebruiken van orga-
nisatiemiddelen welke zich voordoen op 
de rand van een vaag gestructureerd 
netwerk. De grote baas beweegt zich 
meestal slechts op de achtergrond, en 



laat het eigenlijke werk over aan misda-
digers van lager allooi; daartussenin 
bevindt zich de categorie van helers, 
wier traditionele rol er ook een op de 
achtergrond is. Met name in Europa 
lijkt deze rol de laatste tijd meer gestruc-
tureerd te worden; de heler begint meer 
en meer acties te stimuleren en orders 
te geven. Andere `tussencategorieen' 
zijn die van contactmannen, tipgevers, 
chauffeurs en van degenen die transpor-
ten regelen. 

De Europese 'scene' 
Daar het ontbreekt aan goede vergelij- 
kende studies, kunnen over Europa 
slechts enkele algemene opmerkingen 
worden gemaakt. De kleinere Europese 
landen kennen nauwelijks een probleem 
van goed georganiseerde misdaad op 

9 	grote schaal; men kan er niet spreken 
van een `misdaadindustrie'. Behalve 
dat zo'n land zelf te klein is, zijn de 
zwarte markten er niet groot genoeg en 
zijn er niet voldoende experts om de 
nodige communicatiesystemen in wer-
king te houden. 
Typisch voor Duitsland is de bloeiende 
handel in gestolen en omgebouwde dure 
auto's. Een essentiele rol in deze auto-
handel wordt gespeeld door groepen 
vervalsers en valsemunters, die onmis-
bare documenten vervaardigen zoals 
betaalmiddelen en paspoorten. Er wordt 
nauw samengewerkt met drugdealers en 
illegale wapenhandelaars, en alien maken 
gebruik van dezelfde `handelsroutes'. 
Deze bestrijken vaak enorme gebieden. 
Tot vijf jaar geleden was de route van 
Duitsland via Oostenrijk en Joegoslavie 
naar Turkije en Libanon zeer populair. 
Ook is er sinds kort een bootlijn naar 
Amerika. Dikwijls kan de drug- of 
wapensmokkel plaatsvinden in de 
gestolen auto's; drugs naar Scandinavie, • 
wapens naar het Midden-Oosten. Deze 
toenemende internationalisering van de 
Europese misdaad illustreert de belang-
rijke stelling met betrekking tot de 



continuiteit van en de wisselwerking 
tussen illegale, semi-legale en legale 
economische activiteiten. 
Misdaad volgt op handel; en het is 
onvermijdelijk dat het verlagen of op-
heffen van economische drempels een 
daarmee gepaard gaande expansie van 

' illegale in- en uitvoer met zich brengt. 
Deze expansie wordt nog versneld 
doordat de politieke en juridische 
instituten zich maar met moeite kunnen 
aanpassen aan de behoeftes van de 
E.E.G. Het word t steeds duidelijker 
dat de werkelijk kundige misdadigers 
in de Europese landen steeds nicer 
hun meest winstgevende werkterreinen 

. vinden in de internationale sfeer en 
in de hiaten tussen de nationale 
systemen van wetshandhaving. 

10 	De toename van zakencriminaliteit 
Het zou onjuist zijn om de zich ontwik-
kelende bestudering van georganiseerde 
misdaad te beperken tot de traditionele 
soorten en nieuwe ontwikkelingen over 
het hoofd te zien. De meest interes- 
sante veranderingen sinds de oorlog 
hebben betrekking op de duidelijk 
waarneembare toename van activiteit 
op de minder bekende gebieden van 
zakencriminaliteit. 
In het kort kan deze worden omschre-
yen als de illegale uitbuiting van gelegen- 
heden die zich in de zakenwereld 
voordoen. Criminologen beperken zich 
in dit kader meestal ten onrechte tot 
witteboorden-criminaliteit; zaken-
criminaliteit is meer, zij wordt ook 
bedrevemdoor leden van traditionele 
criminele netwerken, of door neutrale 
lieden die gcen lid zijn maar wel met 
de organisaties in contact staan. Veel 
wijst erop dat alle soorten van zaken- 
criminaliteit toenetnen zowel in 
Duitsland, Frankrijk als Engeland. 
Officiele cijfers geven vooral een toena-
me te zien in de zogenaamde crediet-
fraude, met name aan het eind van de 
jaren zestig. 



Aannemelijk lijkt de hypothese, dat dit 
soort fraude reeds was toegenomen 
sinds de vijftiger jaren, en wel als gevolg 
van de toenemende deelname eraan 
door misdadigers die voor die tijd al 
met meer traditionele vormen van 
georganiseerde criminaliteit bezig waren. 
Een andere hypothese is, dat de zaken-
fraude altijd al veel gepleegd werd in 
de wereldsteden, maar dat zich het pas 
de laatste tientallen jaren ook naar de 
provincie is aan het uitspreiden. Uit 
onderzoek blijkt, dat dit in elk geval 
voor Engeland en Duitsland wel opgaat. 

Slot 
Welk licht zou de deviantie-theorie kun-
nen werpen op de studie van misdaad-
organisaties? Deze theorie heeft twee 
betekenissen. In de eerste plaats een 
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	algemene betekenis die de oudere 
term criminologie vervangt. De veron- 
derstelling leeft dat de studie van 
crimineel gedrag verrijkt zal worden 
als ze wordt uitgevoerd als deel van een 
bestudering van een groter veld van 
vormen van deviantie. We vragen ons af 
of dat nuttig is. Het lijkt ons toe dat de 
termen misdaad en misdadig reeds 
gebruikt worden om een veel te grote 
verscheidenheid van (uiteenlopende) 
verschijnselen te dekken, en dat er 
momenteel meer behoefte bestaat aan 
een nauwkeuriger specificatie van de 
verschillende handelingen die nu de 
term misdaad krijgen opgeplakt en aan 
een afzonderlijke bestudering van elk 
van deze verschillende handelingen. 
De term deviantietheorie kan ook zo- , 
veel betekenen als 'labelling theorie'. 
Voor de studie van georganiseerde 
misdaad hebben we daar niet veel aan. 
Het blijkt immers dat hier de grote 
bazen op de achtergrond zelden worden 
gepakt en dus zelden worden behandeld 
als misdadigers. Toch kunnen hun 
gedragingen natuurlijk even schadelijk 
zijn voor de maatschappij als de 
`gewone' misdaden. Of er is geen offi- 



ciele instantie die hun gedrag laakt, of 
men vindt het moeilijk, zo niet onmoge-
lijk, om onderscheid te maken tussen 
crimineel gedrag en bijna-crimineel 
gedrag en bijna-crimineel maar nog net 
toelaatbaar gedrag. 
De algemene opvatting van de crimino-
!ogle georienteerde juristen schijnt te 
zijn, dat deze zaken het best kunnen 
worden besproken in termen van han-
delsrecht en alleen kunnen worden 
begrepen door juristen. Als crinnnolo-
gen zich dit laten aanleunen, zal de 
studie van misdaadorganisaties daar 
volgens ons sterk onder lijden. 
Veel criminologen zijn tot nu toe van 
nadere studie weerhouden door het 
gevoel dat activiteiten die niet officieel 
als crimineel zijn gekenmerkt, geen 
juist onderwerp zijn voor criminologisch 

12 	onderzoek. Wenicht is dat ook zo. Maar 
dan toch blijft een begrip als `zaken-
criminaliteit' een eersteklasonderwerp 
voor algemeen sociologisch onderzoek. 
Ms de deviantietheorie dit soort terrein-
uitbreiding voor ogen staat, zijn we 
gaarne bereid tot samenwerking, mits 
men zich realiseert dat deze niet alleen 
een herformulering van sociologische 
beginselen zal moeten inhouden, maar 
ook nog ontzettend veel onderzoek 
vereist. 



Veranderingen in gevoe- 
lens van vervreemding 
als gevolg van verblijf in 
de gevangenis 

door Arthur G. Neal, Eldon E. Snyder 
en Joseph K. Balogh 

Inleiding 
Eerder onderzoek heeft aangetoond, 
dat een langdurig verblijf in de gevange-
nis belangrijke veranderingen in attitu-
den en waarden kan veroorzaken. Wij 
veronderstellen, dat aard en mate van 
vervreemding een rol spelen bij deze 

13 	veranderingen. In dit onderzoek gingen 
wij van de hypothese uit, dat de mate 
van vervreemding evenredig zou toene- 
men met een langer verblijf in de 
gevangenis. 
Een verblijf in de gevangenis plaatst de 
gedetineerde voor een aantal problemen. 
Met name iemand, die wat langer in de 
gevangenis moet vertoeven, zal niet 
ontkomen aan de noodzaak van een 
zekere aanpassing aan deze crisissituatie, 
hij zal in meerdere of mindere mate de 
waarden en normen van zijn medegede-
tineerden aanvaarden. 
Bovendien kan een aangaan van banden 
met medegedetineerden een functioneel 
vervangingsmiddel zijn voor de kwets-
baar en onbetrouwbaar zeworden ban-
den met de buitenwereld. 
De gevangenis beheerst als 'total& 
inrichting praktisch alle aspecten van 
het leven van haar bewoners, en is daar-
door een bedreigende en vijandige omge- 

Dit is een verkorte weergave van: Changing 
alienations as consequences of imprisonment. 
In: Criminal justice review, le jrg., nr. 2, herfst 1976, 
blz. 93-105. 
Voor een korte samenvatting zie excerpt nr. 88 in 
Justitiele verkenningen nr. 2, 1977. 



ving voor de gevangenen. Gevoelens van 
welbevinden zijn niet zozeer van de 
eigen activiteiten van de gevangenen 
afhankelijk, als wel van buiten hen 
gelegen bronnen. In een dergelijke 
situatie kunnen gemakkelijk gevoelens 
van machteloosheid ontstaan. 
Het ontbreken van persoonlijke controle 
en beheersing over de situatie, het wille-
keurige en schijnbaar irrationele uit-
oefenen van macht door staf en mede-
gevangenen, zal de samenhang van 
gebeurtenissen en situaties doen ver-
minderen, en daarmee het vermogen 
van het individu om betrouwbare sociale 
voorspellingen te doen. Er zal een 
gevoel van zinsloosheid ontstaan. 
De bedoeling van deze studie is niet zo-
zeer dat we ons bezig houden met de 
structurele basis van vervreemding, als- 

14 	wel met de bronnen van verschillen in 
aard en omvang van vervreemding tus-
sen gedetineerden. Daarbij worden twee 
groepen van variabelen met name van 
belang geacht. De eerste heeft betrek-
king op de gevangeniservaring, zoals die 
tot uiting komt in de verblijfsduur in de 
gevangenis en de omvang van recidive. 
De tweede groep variabelen heeft 
betrekking op de aard en inhoud van de 
banden met de samenleving. Uit ver-
schillende studies is namelijk gebleken, 
dat variaties in het rolgedrag en de aan-
passingspatronen niet alleen zijn terug 
te voeren op verschillen in de wijze van 
accepteren van de cultuur van de mede-
gevangenen, maar ook op de relaties 

.uit de periode van voor het verblijf in 
de gevangenis en met personen daar-
buiten. 

Het onderzoek 

,De verzameling van gegevens 
De gegevens hebben betrekking op ruim 
.300 mannelijke gedetineerden in een 
normaal beveiligde gevangenis uit een 
Amerikaanse staat in het middenwesten 
in 1970. Het betrof een steekproef ter 



grootte van ongeveer 30%, die overigens 
niet representatief was om uiteenlopen-
de redenen, waarvan de vrijwilligheid 
van deelname niet de onbelangrijkste 
was. Vanwege het toetsende karakter 
van dit onderzoek is dit overigens geen 
bezwaar. De gegevens werden verzameld 
door middel van schriftelijke vragen-
lijsten, die gelijktijdig aan groepen van 
25 tot 35 personen werden voorgelegd. 

De vervreemdingssciuden 
Bestaande schalen werden gebruikt, 
die betrekking hadden op vervreem-
dingsgevoelens die ook in de samenle-
ving als geheel bestaan, en niet alleen 
betrekking hebben op de gevangenis-
situatie. Afgezien van de reden, dat de 
eigenschappen van deze schalen bekend 
waren, speelde ook het argument een 

15 	rol, dat het ons ging om de relatie 
tussen variaties in vervreemding in deze 
algemene betekenis en het verblijf in de 
gevangenis. Er werden vier dimensies • 
onderscheiden aan vervreemding, te 
weten machteloosheid, zinloosheid, 
normloosheid en sociaal isolement. 

Variabelen met betrekking tot het 
gevangenisverblijf 
Gevraagd werd naar het aantal vorige 
veroordelingen, gevangenisstraffen, en 
het totale verblijf in de gevangenis. 

Ras, burgerlijke staat, en andere achter-
grondvariabelen 
Ras en burgerlijke staat werden geana-
lyseerd om de invloed op de mate van 
vervreemding te bepalen van relaties 
uit de periode van voor het gevangenis-
verblijf en met personen van buiten de 
gevangenis. Ook werden gegevens over 
opleidingsniveau, beroepsaanzien en 
woonomgeving verzameld voor een 
analyse van vervreemding met andere 
mogelijk relevante variabelen. 

Empirische bevindingen 
Er bleken geen statistisch significante 



relaties te bestaan tussen de onder-
scheiden vervreemdingsaspecten en 
achtergrondvariabelen als inwonertal - 
van de geboorteplaats, opleidingsniveau 
en beroepsaanzien. Verder kon op 
grond van gezinsachtergrondvariabelen, 
zoals beroep en opleiding van de vader 
niet gedifferentieerd worden tussen de 
verschillende aspecten van vervreem-
ding. Daarentegen werden er wel samen-
hangen gevonden tussen aspecten van 
gedetineerd zijn, ras en burgerlijke staat 
enerzijds, en vervreemding anderzijds. 
Van de verschillende variabelen met 
betrekking tot het gevangenisverblijf 
(aantal jaren doorgebracht in de gevan-
genis, aantal gevangenisstraffen, aantal 
vorige veroordelingen), bleek met name 
het aantal jaren doorgebracht in de 
gevangenis samen te hangen met alle 

16 	vier vervreemdingsaspecten, zij het dat 
er sprake was van een negatieve samen-
hang: hoe langer het verblijf in de 
gevangenis, hoe lager de vervreemdings-
score. Dit resultaat wijkt af van wat 
verwacht werd. We veronderstelden 
namelijk dat diegenen die langer in de 
gevangenis verbleven hadden, hogere 
vervreemdingsscores zouden hebben. 
De verklaring hiervoor is noodzakelijk 
ex post facto, en we zullen daarop bij 
de bespreking van de conclusies nog 
terugkomen. 
De samenhangen die gevonden werden 
tussen ras en burgerlijke staat enerzijds 
en vervreemdingsscore anderzijds waren 
wel overeenkomstig de verwachtingen. 
Negers scoorden consistent hoger op de 
vervreemdingsvariabelen dan blanken, 
en diegenen die nooit getrouwd waren 
geweest scoorden hoger dan de gehuw-
de gedetineerden. 
Door ons werd ook nagegaan of er spra-
ke was van zgn. interactie-effecten. 
Daarbij bleek, dat de vervreemdings-
scores van negers en blanken die nooit 
getrouwd waren geweest, sterk met 
elkaar overeenkwamen. De getrouwde 
negers scoorden daarentegen belangrijk 



hoger op de vervreemdingsvariabelen 
dan de getrouwde blanken. De conclu-
sie kan luiden, dat de burgerlijke staat 

• van groter belang is voor het optreden 
• van verschillen in vervreemdingsscores 

bij blanken. Daarentegen bleek het ras 
van meer belang te zijn voor het ont-
staan van verschillen in vervreemdings-
scores bij gehuwden. De categorie met 
de laagste vervreemdingsscore werd 

• gevormd door niet gehuwd(e) (geweest 
zijnde) blanken. 
Vervolgens werd nagegaan wat de 
invloed van de verblijfsduur in de gevan-
genis op de vervreemdingsscore was bij 
het constant houden van de variabelen 

. ras en burgerlijke staat. De relatie tus-
sen verblijfsduur en vervreemdings-
score bleek sterker te zijn bij de cate-
gorie negers en bij de categorie onge- 

17 	huwden. Bij de categorieen blanken en 
gehuwden zwakten de samenhangen 
tussen verblijfsduur en vervreemdings-
score af. Van de vervreemdingsaspecten 
bleken met name machteloosheid en 
sociaal isolement samen te hangen met 

• het aantal jaren doorgebracht in de 
gevangenis. Ook hier betreft het weer 
negatieve samenhangen. 

Coficlusies 
De resultaten van deze studie geven 
steun aan de opvatting, dat statusken-
merken en sociale banden met de samen-
leving van belang zijn voor de aard en de 
mate van vervreemding bij gevangenis-
bewoners. Ras en burgerlijke staat 
bleken significant samen te hangen met 
de vervreemdingsscore van gedetineer-
den. 
Aan onze belangrijke hypothese over de 
effecten van de verblijfsduur op de mate 
van vervreemding geven de resultaten 
geen steun. Verwacht werd, dat de duur 
van het verblijf positief zou samen-
hangen met de mate van vervreemding, 
terwijl er juist negatieve samenhangen 
gevonden werden. Vanuit twee gezichts-
punten zijn deze niet verwachte resul- 



taten te verklaren. Een gezichtspunt 
benadrukt het belang van opgenomen 
warden in de subcultuur van gedetineer-
den; het andere gezichtspunt wijst op 
het belang van een gericht zijn op de 
buitenwereld. In deze laatste opvatting 
gaan gedetineerden zich met het nade-
ren van het tijdstip van ontslag meer 
richten op de waarden en idealen van de 
buitenwereld. In de eerste opvatting 
worden gevoelens van vervreemding 
tegengegaan door zich te laten opnemen 
in de subcultuur, waardoor gedetineer-
den zich in mindere mate uitgestoten 
voelen, interpersoonlijke betrekkingen 
aangaan als bescherming tegen een vijan-
dige gevangenisorganisatie en waardoor 
gevoelens van solidariteit en samenhang 
in sociale relaties zich kunnen ontwik-
kelen. Nader onderzoek zal over het 

18 	realiteitsgehalte van deze verklaringen 
uitsluitsel moeten geven. Eveneens is 
onderzoek gewenst naar de invloed van 
het type gevangenis en de structurele 
omstandigheden bij detinering. Dit gege-
ven het feit, dat de gedetineerden uit 
ons onderzoek afkomstig waren uit een 
normaal beveiligde gevangenis, waarbij 
hi. de gemiddelde verblijfsduur in de 
gevangenis een jaar bedroeg. 



Is behandeling van 
delinquenten werkelijk 
nodig?* 
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door Judith Wilks en Robert Martinson 

Het strafrechtssysteem verkeert in een 
chaotische staat. Ondanks de grote 
bedragen gelds die ervoor worden uit-
getrokken en de steeds nieuwe program-
ma's die de straten veilig moeten maken, 
blijft het aantal misdrijven toenemen. 
De chaos binnen het systeem wordt , 
geillustreerd door de onenigheid die er 
bestaat over de vraag of een behandeling 
van delinquenten nu wel of niet helpt. 
In ons boek 'The Effectiveness of 
correctional treatment' hebben wij 
beweerd dat de rehabilitatiepogingen 
van delinquenten gedurende de periode 
1945-1967 geen waardevol effect op de 
recidive hadden. Dit heeft verschillende 
reacties uitgelokt. Daarom moeten wij 
erbij aantekenen, dat wij noch de plei-• 
ters voor een behandeling van de delin-
quent willen ontmoedigen, noch dege-
nen die meer voor opsluiting in gevange-
nissen voelen, aanmoedigen. Als wij nog 
voor iemand anders dan onszelf spreken, 
dan is het voor al degenen die zich ge-
dwongen voelen extra sloten op deuren 
en ramen aan te brengen. Een ruimere 
toepassing van de opsluiting in gevange-
nissen heeft niet onze voorkeur, maar 
wij staan ook kritisch tegenover plei-
dooien voor de huidige behandelings-
programma's. Vooral wanneer blijkt, dat 
de delinquent hierbij niet voldoende 
onder supervisie staat. Een van de 

* Dit is een verkorte weergave van: Is the treatment 
of criminal offenders really necessary? 
In: Federal probation, 40e jrg., nr. 1, maart 1976, 
blz. 3-9. 
Voor een korte samenvatting zie excerpt nr. 480 in 
Justitiele verkenningen nr. 9, 1976. 



problemen bijvoorbeeld bij voorwaarde-
lijke veroordeling en voorwaardelijke 
invrijheidstelling is, dat justitie de deel-
nemers niet kan selecteren zoals een 
jongerenvereniging haar leden. Voor alle 
delinquenten moet een eigen oplossing 
gevonden worden. Een andere vraag die 
men ten aanzien van de behandeling kan 
stellen, is die naar het werkelijke effect 
van haar inhoud. Uit de onderzoeken 
die in ons bock zijn geevalueerd blijkt, 
dat voor de afname van de recidive de 
probation (v.v.) of parole (vi.) op zich- 
zelf meet van invloed was dan de inhoud 
van het programma. Dit moet een 
waarschuwing inhouden aan het adres 
van al degenen die menen, dat het straf-
rechtssysteem, zoals het nu functioneert, 
tegelijk een vader en moeder, leraar en 
beschermheer voor delinquenten kan 
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	zijn. Het moet toch van veel nafviteit 
getuigen, als men meent dat men door 
delinquenten lezen en schrijven te 
leren, hen van gewelddadig gedrag zal 
kunnen afhouden en er gehoorzame 
burgers van maken. 
Misschien heeft het strafrechtssysteem 
met de parole en probation het punt 
bereikt waarop elke verandering in die 
richting steeds minder op zal leveren. 
Met de invoering van de parole en 
probation vond er indertijd een gewel-
dige, fundamentele verandering in het 
strafrechtelijk denken plaats. Aanvanke- 
lijk werd het opgezet voor de first 
offenders, tegenwoordig is tweederde 
van het totaal aaridelinquenten op paro-
le of probation. Men is er ten onrechte 
steeds vanuit gegaan, dat elk van beiden 
door toevoeging van nieuwe behande-
lingselementen ook geschikt zou worden 
voor delinquenten voor wie het oor-
spronkelijk niet direct bedoeld was. 
Wanneer wij overigens met ons straf-
rechtssysteem op het punt zijn aangeko-
men, waarop nieuwe behandelings-
methoden steeds minder opleveren, 
betekent dit nog niet dat met een toe-
nemend gebruik van de gevangenisstraf 



het aantal misdrijven zal afnemen. 
Gevangenisstraf is niet het enige logische 
alternatief voor behandeling. Daarbij 
moet men met het aanprijzen van de 
gevangenisstraf er rekening mee houden, 
dat het negatieve effect hiervan eveneens 
van invloed is op de recidive. Tevens 
staat de duur van de gevangenisstraf in 
geen verhouding tot de duur van het 
gebeuren dat voor deze straf de aanlei-
ding was. Een moeder straft haar kind 
ook niet met een vrijheidsbeperking van 
drie weken voor een onhebbelijkheid 
die maar tien minuten duurde. De 
gevangenisstraf kost bovendien erg veel 
geld, hetgeen nogal eens wordt vergeten. 
Wanneer meer delinquenten gevangenis- 
straf moeten ondergaan, zullen er 
nieuwe gevangenissen gebouwd moeten 
worden. Het is bekend, dat dit opnieuw 

21 de toepassing van de gevangenisstraf 
kan bevorderen. Het is moeilijk zo'n 
ontwikkeling te stoppen. 
Wanneer we nu vaststellen, dat met 
steeds nieuwe en uitgebreidere behande-
lingsmethoden of een ruimere toepas-
sing van de gevangenisstraf het aantal 
misdrijven en de recidive niet kunnen 
worden beperkt, dan betekent dat niet 
dat wij vinden dat het beter is om maar 
helemaal niets te doen. 

Het alternatief waar wij voor pleiten is 
de vrijheidsbeperking binnen de gemeen-
schap. Ons voorstel is gebaseerd op een 
heel eenvoudig idee, nl. dat de meest 
effectieve manier om te voorkomen 
dat iemand fouten maakt is: een passen-
de beperking van zijn vrijheid. Een moe-
der die ervoor waakt, dat haar kind 
dingen doet die niet mogen, houdt het 
kind in die situaties aan de hand. Zo'n 
dagelijks toezicht is niet een oplossing 
uit het brein van een expert, maar het 
heeft zich in de loop der tijd als effec-
tief middel gemanifesteerd. Er kan met 
deze vrijheidsbeperking worden gestopt 
op elk moment dat zij niet meer nodig 
is. Een van de eerste stappen die moet 



worden gezet om doze aanpak to 
stimuleren, is het gehele strafrech ts-
systeem uit de behandelingssfeer halen. 
Het strafrechtssysteem is niet speciaal 
uitgerust voor opvoedende taken of 
work op het terrcin van de geestelijke 
gezondheidszorg. In feite leiden activi-
teiten op dit terrein door justitie tot 
kostbare duplicaten van wat andere 
instituten in de samenleving tot hun 
taak rekenen. Er is goon reden om aan to 
nemen, dat instituten die zorg dragen 
voor het onderwijs, de volksgezondheid 
enz. dit alleen maar voor niet-delinquen-
ten kunnen doen. Waarom zouden de 
gemeentelijke en landelijke overheid 
dit soort diensten ook niet aan delin-
quenten kunnen verlenen? 
Eon volgende stap in de richting van de 
maatschappij-gerichte aanpak zou 

22 	moeten zijn de afschaffing van onbe- 
paalde vonnissen. De delinquenten 
zouden in drie categorieen kunnen 
worden verdeeld op basis van hun vat-
baarheid voor verbetering. De drie 
categorieen zouden kunnen worden 
genoemd `suspendees', 'restrainees' on 
'isolates'. Bij eon veroordeling kan een 
`suspendee' een vastgestelde periode van 
vriTheidsbeperking met toczicht door de 
overheid opgelegd krijgen. De lengte 
hiervan kan worden bepaald door de 
aard van het delict. Doze vrijheidsbeper-
king kan voorwaardelijk worden opge-
legd, omdat de dader valt in de catego- 
rie `vatbaar voor verbetering'. De 
veroordeelde hoeft zich verder niet to 
melden, noch krijgt hij een behandeling 
of eon baan. Hij kan bij de algemene 
maatschappelijke hulpverlening hulp 
krijgen als hij dat wil. Als hij in doze 
periode opnieuw veroordeeld wordt, 
wordt hij veroordeeld als een 
'restrainee' of eon 'isolate'. De straf die 
hij dan kan krijgen is maximaal twee-
maal de eerste periode, plus de nieuwe 
straf. Met doze verdubbeling van de 
eerste straf wordt getracht het effect 
van de voorwaardelijke tenuitvoerleg- 



ging te verhogen. `Restrainees' zijn de 
daders waarvan wordt aangenomen, dat 
ze door de strafdreiging van de wet 
alleen niet worden afgeschrikt. Zoals de 
`suspendees' hoeven ook zij geen behan-
deling te ondergaan, maar zij staan wel 
in de samenleving onder toezicht. 
Door de dader onder toezicht te stellen 
willen we twee dingen bereiken. Ten 
eerste dienen wij hem met de vrij-
heidsbeperking enig leed toe, ten tweede 
maken wij het hem moeilijker opnieuw 
een strafbaar feit te plegen. In feite 
krijgt zo elke `restrainee' zijn eigen toe-
zichthouder. Deze hoeft niets anders te 
doen dan het aan de politie te rapporte-
ren als de `restrainee' een strafbaar feit 
pleegt. Als de `restrainee' opnieuw een 
delict pleegt, wordt hij automatisch 
'isolate'. Hij wordt dan gevangen gezet 

23 	voor de tijd van de straf voor zijn nieuwe 
daad plus het dubbele van de straf van 
zijn vorig delict, minus de tijd die nodig 
wordt geacht om als overgang van de 
volledige vrijheidsbeneming naar de 
vrijheid in de samenleving te dienen. 
Op het eerste gezicht lijkt deze aanpak 
buitengewoon kostbaar. Wanneer we 
echter kijken naar de kostenraming die 
gemaakt is door de staat Texas, waar 
dit idee voor het eerst serieus werd 
bekeken, blijkt dat de kosten niet hoger 
zijn dan die van de huidige aanpak. De 
kosten zouden zelfs gereduceerd kun- 
nen worden wanneer een toezicht-
houder meerdere `restrainees' onder 
zijn hoede neemt. De dader kent zijn 
toezichthouder niet en de toezicht-
houders zouden periodiek kunnen wor-
den verwisseld. Het belangwekkende 
van deze nieuwe aanpak is, dat de 
veroordeelde zijn lot zelf in handen 
heeft. Er zijn geen beperkingen opge- 
legd aan de dader voor wat betreft 
maatschappelijk ongewenste, maar niet 
strafbare daden. Hij kan zijn eigen leven 
blijven leven, met alleen de zekerheid 
dat hij bij een misdrijf direct opge- 
spoord zou worden. De vraag kan 



natuurlijk rijzen, wat met de `suspendee' 
of `restrainee' moet worden gedaan, 
waarvan met zekerheid gezegd kan 
worden dat hij door zal gaan tot hij 
'isolate' is. Ook al wordt die neiging af-
gezwakt door het toezicht op de dader, 
hij zal dan toch niet in de eerste twee 
categorieen kunnen vallen. 
De categoric `isolates' is niet alleen 
voor de groep `restrainees' die nieuwe 
misdrijven plegen, maar ook voor 
daders die te gevaarlijk zijn om onder 
de mensen te blijven. De functie van de 
isolering is eenvoudig, die daders uit de 
samenleving te houden als bescherming 
van die samenleving. Aan deze gefso-
leerde wordt algemeen menselijke zorg 
besteed. Gedacht wordt tiler aan de 
verschaffing van boeken, televisie, 
familiebezoek c.d. De isolering wordt 

24 	gematigd doordat de dader wegens 
goed gedrag de'tijdsduur kan beperken. 
De tijd dat de 'isolate' eerder vrij komt, 
blijft hij als `restrainee' in de samen-
leving. De zwakke schakel in het hele 
schema is, dat wij geen andere oplossing 
voor deze derde categoric van daders, 
die niet voor verbetering vatbaar blijken, 
weten dan de gevangenisstraf. Een ver-
wijt dat tegen deze hele opzet gemaakt 
kan worden is dat het lijkt op het idee 
van 'Big brother watches you'. Naar 
onze mening is deze vergelijking onjuist. 
In feite expliciteren wij duidelijker aan 
de mensen dat men bij het plegen van 
een misdrijf zal worden gestraft. Ook is 
het niet vreemd dat wij formaliseren wat 
normaal toch iedereen al doet, nl. een 
oogje op elkaars gedrag houden. Boven-
dien rijmen de verschillende voordelen 
van deze aanpak boven die van de 
huidige behandelingsaanpak niet met 
de 'Big brother'-idee. Ons idee is eerder 
op het gezond verstand dan op weten- 
schappelijk onderzoek gebaseerd. Er zijn 
zeker verschillende delicten die zich 
voor de nieuwe aanpak moeilijk lenen, 
maar het merendeel doet dat zeker wel. 
Wij hebben de details bier niet uitge- 
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werkt. Wij zijn ons bewust dat voor deze 
aanpak wetswijzigingen, opleidingen en 
trainingen (voor toezichthouders) nodig 
zijn. Centraal echter staat dat het lot 
van de dader in diens eigen hand ligt en 
dat het strafrechtssysteem zich alleen 
met de relevante aspecten van daad en 
dader bemoeit. 



Geweld op het veld 
door mr. L.J.M. d'Anjou* 

1. Inleiding 
De laatste jaren is er in kranten, week-
bladen, wetenschappelijke tijdschriften 
en op de t.v. een uitgebreide discussie 
gaande over de verruwing in de voetbal- 
sport. Over de oorzaken van deze 
verruwing worden allerlei verklaringen 
aangevoerd en er worden vele soorten 
maatregelen voorgesteld om dit als een 
probleem geziene verschijnsel te keren. 
In dit artikel zal geprobeerd worden 
wat meer duidelijkheid in deze discussie 
te brengen door vanuit de wetenschap 

26 	verklaringen aan te dragen over het 
ontstaan en het eventueel toenemen 
van het geweld in de voetbalsport. 
Daarnaast zal gepoogd worden om op 
grond van de verklaringen aan te geven 
in welke richtingen we naar oplossingen 
moeten zoeken. 
Over geweld op het voetbalveld zijn een 
aantal vragen te stellen. In de eerste 
plaats is er de vraag of er op het voet-
balveld veel geweld voorkomt en hoe 
het ontstaan van dit geweld te verklaren 
is. In de tweede plaats is het de vraag of 
geweld al dan niet bij voetbal hoort en 
dit geweld een bepaalde maatschappe-
lijke functie heeft. In de derde plaats is 
er het probleem van de spelverruwing. 
Neemt het geweld op het voetbalveld 
toe? Indien dit het geval is, hoe moet 
deze toename dan verklaard worden? 
Tenslotte is er de vraag wat er tegen het 
geweld op het veld en tegen een even-
tuele toename daarvan gedaan moet 
warden. Op al deze vragen zal hieronder 
kort worden ingegaan. Alvorens te 
bezien in hoeverre er een antwoord op 

* De auteur is als literatuuronderzoeker werkzaam 
op het W.O.D.C. 



gegeven kan worden, zullen we eerst 
ingaan op de vraag, wat onder agressie 
en geweld verstaan moet worden. 

2. Definiering van agressie en geweld 
Een groot probleem in de literatuur 
over agressie en geweld is het door 
elkaar gebruiken van beide begrippen. 
Een dergelijk gebruik komt de duide-
lijkheid in deze literatuur niet ten 
goede. Tevens gebruikt men de begrip-
pen niet alleen voor een bepaald soort 
gedrag, maar duidt men er vaak ook de 
impulsen tot gewelddadig gedrag en het 
door agressieve impulsen gemotiveerde 
niet-gewelddadige gedrag mee aan. 
De literatuur over dit onderwerp zou al 
heel wat duidelijker worden indien de 
impuls of de motivatie tot gedrag 
gescheiden zou worden van het werke- 

27 	lijk tentoongespreide gedrag. Deze 
scheiding is nodig omdat aan de ene 
kant de bedoeling of de impuls om 
iemand letsel toe te brengen niet 
behoeft te resulteren in gewelddadig 
gedrag. Er zijn namelijk andere factoren, 
zoals de kracht of de wapens van een 
tegenstander of een verbod om geweld 
te gebruiken, die er toe kunnen bijdra- 
gen, dat er ondanks de agressieve motiva-
tie geen letsel wordt toegebracht. Aan 
de andere kant is het zo dat niet al het 
gedrag waarbij letsel wordt toege- 
bracht, voortkomt uit dergelijke op 
letsel gerichte impulsen. Zo brengt een 
chirurg letsel toe, maar dit komt niet 
voort uit een op letsel gerichte imPuls; 
dit letsel toebrengen is een middel om 
een heel ander doel — de gezondheid 
van de patient — te bereiken. 
De term agressie wordt hier gebruikt 
voor die impulsen, die gericht zijn op 
het toebrengen van letsel als doel in 
zichzelf. Geweld is het gedrag dat 
gericht is op of waarvan — zoals 
Ekkers (3) dit voor agressie defineert — 
de dader mag verwachten dat het schade 
bij iem and anders zal teweegbrengen. 
Voor het voetbalspel betekent dit dat 



er niet alleen het opzettelijk toegebrach-
te leed onder valt, maar ook elke wijze 
van zich gedragen op een voetbalveld 
waarvan een speler moet kunnen ver-
wachten dat dit fysieke pijn of 
beschadiging zal veroorzaken bij zijn 
tegenspeler. Deze definitie is vrij ruim 
en er buiten vallen alleen de fysieke 
beschadigingen, die het gevolg zijn van 
een onvoldoende lichaams- en spel-
beheersing of van een onvoldoende 
getraind zijn. 

3. Is er veel geweld op het voetbalveld? 
Over de omvang van het geweld zijn geen 
gegevens beschikbaar. Een indicatie 
ervoor geeft het aantal strafzaken in 
eEn jaar. In het seizoen 1975/76 waren 
er op een totaal van 27.500 voetbal-
wedstrijden 7.700 strafzaken (bijna 

28 	30%). Tabel I geeft een uitsplitsing 
per sectie in de voetbalbond. Een 
andere indicatie geven Vreeman en 
Sprenger ( I 0) met hun schatting van de 
arbeidsongeschiktheid (10%) van 
beroepsvoetballers ten gevolge van ern-
stige blessures. 

Tabel I. Aantal wedstrijden en strafzaken verdeeld 
over de secties in 1975/1976 

Wed-
strijden 

1.220 
19.356 
6.939 

27.515 

Secties 

Betaald voetbal 
Zondagamateurvoetbal 
Zaterdagamateurvoetbal 

Totaal 

Bron: K.N.V.B. (6) 

Strafzaken 

425 
5.618 
1.663 

7.706 

4. Hoe kan het geweld op het voetbal-
veld verklaard worden? 
Wetenschappers uit allerlei disciplines 
hebben zich bezig gehouden met het 
verklaren van het ontstaan van geweld. 
Volgens sommigen komt geweld voort 
uit een aangeboren agressieve drift. Deze 
drift is altijd aanwezig en in plaats van 



haar te onderdrukken zouden beter in de 
samenleving mogelijkheden kunnen wor-
den geschapen om haar te uiten. Gedacht 
wordt hierbij aan concurrentie om maat- 	, 
schappelijke posities of aan spanning en 
sensatie in de sport, film of op t.v. Op 
deze wijze zou schade voor de maat-
schappij worden voorkomen en zou de 
agressiedrift zelfs nuttig rendement 
kunnen opleveren. 
Volgens anderen wordt de impuls tot 
het gebruiken van geweld en/of het 
gebruik zelf aangeleerd en gaat het erom, 
in deze leerprocessen in te grijpen en 
daardoor het geweld te verminderen. 
Weer anderen zien geweld als een `vrij 
natuurlijke' reactie op frustratie of op 
een bedreiging van de lichamelijke of 
geestelijke integriteit. De oplossing is in 
deze visie het verminderen van frustra- 

29 	ties en bedreigingen in het samenleven 
van mensen. Ook het vergroten van de 
vaardigheid om Met frustraties om te 
gaan of het zorgen voor een zodanige 
socialisatie, dat mensen zich in allerlei 
situaties minder bedreigd zouden voe-
len, zouden het geweld verminderen. 
Ook zijn er mensen die geweld zien als 
het gevolg van al of niet aangeboren 
fysieke of psychische afwijkingen. Hun 
oplossing is het genezen van deze afwij-
kingen of, indien dat onmogelijk is, het 
levenslang opsluiten van deze `gevaarlij- 
ke' individuen. Kortom, er worden tal 
van verklaringen en remedies aangedra-
gen. 
Het probleem is nu welke van deze ver-
klaringen het meest van toepassing is op 
het voetbalveld. Om dit te kunnen bepa-
len moeten we kijken naar de kenmer- 
ken van het geweld, dat in de voetbal-
sport voorkomt. Bij een nadere bestude- 
ring van het voetbalgeweld valt het op 
dat er verschillende motieven ten grond-
slag liggen aan het tijdens een wedstrijd 
schoppen, slaan of op ruwe wijze neer- 
halen van tegenstanders. Soms is de 
dader om een of andere reden duidelijk 
kwaad en is zijn gedrag een reactie op 



eerdere gebeurtenissen. Een andere keer 
is het gebruikte geweld zuiver gericht op 
het verkrijgen van een voordeel, zoals 
het voorkomen van een doelpunt. Ook 
kan 'de beuk er ingaan' omdat de trainer, 
dat beveelt. Het geweld in het voetbal-
spel is op grond van deze eraan ten 
grondslag liggende motieven in te delen 
in 3 vonnen, nl. agressief gemotiveerd, 
instrumenteel gemotiveerd en gehoor-
zaamheidsgemotiveerd geweld (zie ook 
5). Hieronder gaan we op elk van deze 
vormen wat uitgebreider in. 

4..1. Vormen van geweld 

A. Agressief gemotiveerd geweld 
Dit type geweld wordt ook wel 'angry 
aggression' genoemd, omdat het gepaard 
gaat met emoties als boosheid. Kenmer- 

30 	kend is dat het aantasten van de fysieke 
integriteit van de opponent doel is van 
het gewelddadig gedrag. De agressiedrift-
theorieen, een deel van de leertheorieen, 
de frustratie-agressie theorie en de nood-
weermotivatietheorie houden zich met 
de verklaring van dit type geweld bezig 
(zie voor een uitgebreidere uiteenzetting 
2). In het voetbal is dit type geweld te 
zien in het gewelddadig reageren op 
onjuiste acties van een tegenstander als 
schoppen, onderuit halen, vasthouden 
enz. Ook andere gebeurtenissen tijdens 
een wedstrijd, als het slecht fluiten door 
een scheidsrechter of het dreigende 
verlies van een wedstrijd kunnen der-
mate frustrerend zijn, dat gewelddadige 
reacties volgen. Ekkers (3) noemt dit 
type geweld reactieve agressie. De 
frustratie-agressie theorie en de nood- 

- 

	

	weermotivatietheorie geven voor dit 
type geweld de beste verklaring. 

B. Instrumented gemotiveerd geweld 
Geweld kan ook een middel zijn om 
een niet-agressief doel te bereiken 
zonder dat het een doel in zichzelf is. 
Degene die geweld gebruikt, heeft daar 
voordeel van. Het zijn vooral de leer- , 



theoretici, die erop wijzen dat indivi-
duen bepaald gedrag leren als dit voor 
hen voordelen oplevert. Zoals Ekkers 
(3) naar voren brengt komt dit type 
geweld ook bij voetbal voor. Volgens 
hem zijn er 2 voorwaarden voor het 
ontstaan van deze vorm van geweld: 
a) gelegenheid tot gebruiken van 
geweld. Een contactsport als voetbal 
geeft deze gelegenheid. Er is zelfs een 
zekere mate van geweld volgens de 
regels geoorloofd (bijv. schouderduw); 
b) instrumentaliteit. Geweld kan direct 
de wedstrijd bernvloeden doordat een 
doelpunt gemaakt of voorkomen wordt 
of doordat een tegenstander uitgescha-
keld wordt. Ook kan het indirect de 
wedstrijd bernvloeden, doordat de 
tegenstander geintimideerd wordt. 
Direct voordeel van het gebruikte ge- 

31 	weld is het winnen of het niet verliezen 
van een wedstrijd, hetgeen bij het 
betaalde voetbal door het gehanteerde 
premiestelsel leidt tot meer inkomen. 
Dat het premiestelsel ruw spel bevor-
dert, blijkt volgens Vreeman en 
Sprengers (10) uit het feit dat er een 
negatieve relatie bestaat tussen de groot-
te van het aandeel van de premie in het 
inkomen bij een club en de plaats van 
die club op de ranglijst van de Fair Play 
Cup. Een verder gelegen voordeel is dat 
het geweld kan helpen kampioen te 
worden, bekers te winnen, niet te 
degraderen of de toegang te verschaffen 
tot deelname aan financieel aantrekke-
lijke wedstrijden. 

C Gehoorzaamheidsgemotiveerd 
geweld 
Milgram (zie o.a. 5) laat zien dat er 
nogal wat mensen zijn, die geweld ge-
bruiken als zij menen dat een `hogere' 
dit van hen verwacht. Een duidelijk 
bevel is daarvoor niet eens nodig. In het 
voetbal betekent dit dat tegenspelers 
geweld gebruiken in de vorm van het 
neerleggen van tegenstanders e.d., om-
dat zij menen dat de trainer en/of de 
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leiding van de club dit van hen ver-
wacht. 
Gehoorzaamheid is in het autoritaire 
voetbalwefeldje een belangrijk gegeven. 
Voor de trainer is het gebruik maken 
van deze gehoorzaamheid vaak verleide-
lijk omdat, zoals Vreeman en Sprenger 
(10) aangeven, zij vaak onder druk 
staan om voor successen te zorgen. 
Hierboven zijn we ingegaan op de moti-
vatie van gedrag. Nu bepaalt niet alleen 
de motivatie het actueel optredende 
gedrag. Er zijn andere factoren, die van 
belang zijn bij het kiezen van een be-
paald gedrag uit het totaal aan mogelij-
ke gedragingen. Hierbij zijn vooral twee 
groepen factoren — leerprocessen en 
normen — belangrijk. 

4.2. Leerprocessen en normen 

Leerprocessen 
Mensen leren geweld te gebruiken als 
een juiste gedraging in bepaalde situa-
ties of als een juiste reactie op bepaal-
de gebeurtenissen. Een dergelijke situ-
atie kan in het voetbal bijvoorbeeld zijn 
het voorkomen dat een speler door-
breekt en een doelpunt maakt. Ook kan 
geleerd worden, gewelddadige reacties 
te verbinden aan bepaalde emoties als 
irritatie of ergernis, zodat telkens bij 
deze emoties dit type reactie optreedt. 
Voor voetbal betekent dit, dat bepaal-
de spelers geleerd hebben om het 
normaal te vinden dat irritaties bijvoor-
beeld over de leiding van de scheids-
rechter afgereageerd worden op tegen-
spelers. Daarnaast kunnen mensen 
leren om in alle gevallen de leiding of 
leiders te gehoorzamen. Op deze wijze 
kunnen leerprocessen bij elk van de 
drie vormen van geweld een rol spelen. 
Drie leermechanismen zijn hierbij van 
belang: 	• 
a) conditionering. Dit betreft het aan-
leren van bepaalde reacties, omdat deze 
reacties voor het individu belonend 
zijn, anders gezegd omdat zij hem voor- 



deel opleveren. Dit leermechanisme is 
vooral van belang bij het instrumentele 
geweld, daar geweld op het voetbalveld 
vaak onmiddellijk beloond wordt en de 
bestraffing deze beloning vaak onvol-
doende of in het geheel niet teniet kan 
doen; 
b) imitatie. Bij imitatie gaat het om het 
overnemen van een geheel gedragspa-
troon. Dit is vooral van belang bij de 
verklaring van het overnemen van ruw 
spel door amateurvoetballers van hun 
collega's uit het beroepsvoetbal. Ook 
valt hieronder het overnemen van trucs 
van op dit terrein verder gevorderde spe-
lers, hetgeen met name door internatio-
naal contact bevorderd wordt; 
c) identificatie. Dit mechanisme zorgt 
ervoor dat complete sets van overtuigin-
gen en houdingen van anderen worden 

33 	overgenomen. Spelers identificeren zich 
met de andere lieden uit de voetbal-
wereld, zoals collega-voetballers en 
trainers, en zij nemen hun gewoonten, 
normen en waarden over. Op deze wijze 
gaat de cultuur (of subcultuur) van de 
voetbalwedstrijd mede bepalen in hoe-
verre een individuele speler geweld in 
het voetbalspel geoorloofd gaat vinden. 
Een andere vorm van identificatie is het 
zich een voelen van de spelers met iets 
dat boven hem staat, nl. met de club. 
Dit kan van hem een grote inzet en 
eventueel ook geweld vergen (gehoor-
zaamheidsgeweld). 

Normen 
Dit zijn de regels, die aangeven wat in 
gegeven situaties juist en onjuist gedrag 
is. Er kunnen 2 soorten normen onder-
scheiden worden, nl. gebods- en verbods-
normen. In het voetbal zijn er met be-
trekking tot beide normen problemen: 
a) Gebruik van geweld wordt in bepaal-
de situaties geeist of op zijn minst 
verwacht. Zie hiervoor bijv. de menin-
gen van trainers en spelers: voetbal is 
oorlog; een doorgebroken speler moet 
worden neergelegd; als je doorbreekt 



vind ik het vrij normaal dat je neergaat, 
ook vanuit financieel oogpunt. 
b) Er best aat een formeel verbod van 
geweld in de reglementen. Het negatief 
sanctioneren door scheidsrechter en 
strafcommissie ondersteunt deze norm. 
Zij wordt echter ondergraven door de 
genoemde meningen van spelers en 
trainers. Ook de media helpen daaraan 
mee door zware overtredingen te 
betitelen als sprofessioneel spel. Volgens 
Prins (8) gaan spelers en publiek in 
toenemende mate geweld als een nor-
maal bij de sport behorend verschijnsel 
zien. 

4.3. Conclusie 
Als we het voorgaande toepassen op de 
individuele voetballer, dan zien we het 
volgende. De speler kan om verschillen-
de redenen gemotiveerd zijn om geweld 
te gebruiken tegen tegenspelers. Hij 
leert dit gebruik, met name omdat het 
hem voordelen oplevert. Zijn omgeving 
— trainers, leiders, pers en publiek — 
stimuleert hem daarin. Hij wordt tegen-
gehouden door gernternaliseerde nor-
men, volgens welke dit gebruik van 
geweld wordt afgekeurd. Ook deze 
normen staan onder druk. Verder kan 
nog de dreiging van bestraffing door 
scheidsrechter en/of tuchtcommissie 
hem tegenhouden om geweld te gebrui-
ken. 

5. Hoort ruw spel bij het voetbal? 
Volgens Stokvis (9) is dit zeker bij be-
roepsvoetbal het geval en bevordert dit, 
dat allerlei vanuit de geestelijke yolks-
gezondheid gezien ongewenste span-
ningen afvloeien (catharsis). Zoals 
Ekkers (3) terecht naar voren brengt, is 
het bestaan van het verschijniel catharsis 
zeer omstreden. Er zijn eerder aanwij-
zingen dat het leereffect dat uitgaat van 
het vertonen van gewelddadig gedrag 
groter is dan dat eventuele catharsis-
effect. 
Hoefnagels (8) voert bovendien nog aan 



dat voetbal mogelijk en aantrekkelijk is 
zonder ruw spel, zoals te zien is aan 
vriendschappelijke wedstrijden (bijv. 
benefietwedstrijden) met grote voet-
ballers. Voor het bedoelde artikel van 
Hoefnagels zie blz. 44 e.v. van dit blad. 

6. Neemt het ruwe spel toe? 
Er zijn hier twee tegengestelde menin-
gen. Er zijn mensen die betogen dat de-
ze verruwing een feit is en die daarbij 
ter adstructie wijzen op de toename in 
het aantal uitgedeelde rode en gele 
kaarten en op het toenemend aantal 
strafzaken. Aan de andere kant zijn er 
mensen die menen dat de toename en 
het probleem dat deze oplevert, gecre-
eerd worden. Representant van deze 
mening is Stokvis (9). Hij betoogt dat 
mensen als Hoefnagels, Ekkers en 

35 	Van Agt optreden als zgn. 'moral 
entrepeneurs', die normaal voorkomend 
gedrag als een probleem bestempelen en 
de publieke opinie er rijp voor maken 
dat er tegen opgetreden wordt. Het is in 
elk geval duidelijk, zoals Ekkers (3) 
betoogt, dat er onvoldoende gegevens 
zijn om keihard vast te stellen dat er 
inderdaad sprake is van een toename van 
het geweld op het voetbalveld. Dit 
achterhalen is waarschijnlijk nog lastiger 
dan vast te stellen of de totale crimina-
liteit al dan niet toeneemt. Indien we 
ons hierbij baseren op de ontwikkeling 
in het aantal strafzaken gedurende de 
laatste jaren, lijkt het er toch op dat 

Tabel 2. Aantal strafzaken, gestraf ten en straffen in het betaald 
zaterdag- en zondagamateurvoetbal van 71/72 t/m 75/76 

71/72 	72/73 	73/74 	74/75* 75/76 

Aantal zaken 	4.354 	4.959 	5.076 	7.452 	7.706 
Aantal ge- 
straften 	5.726 	6.451 	6.625 	10.526 	10.685 
Aantal 
straffen 	6.249 	7.018 	7.255 	11.379 	11.374 

* Sinds het seizoen 74/75 is consequenter gereageerd op gevallen 
van neerleggen. 
Bron: K.N.V.B. 



spelverruwing een feit is. Deze ontwik-
keling is goed af te lezen uit onder-
staande rabel (tabel 2). 

.7. Hoe moet de eventuele toename van 
het voetbalgeweld verklaard worden? 
Ms we voorlopig aannemen dat de 
laatste jaren net voetbalgeweld is toe-
genomen, dan blijft de vraag, hoe dat 
zou kunnen komen. Ekkers (3) wijst 
er op dat het toenemen van het belang 
om wedstrijden te winnen voorzover 
het het betaalde voetbal betreft een 
belangrijke reden kan zijn. De belangen 
die verbonden zijn aan het bereiken van 
een hoge klassering zijn ongetwijfeld de 
laatste jaren toegenomen. Ook de speler 
heeft vaak via het gehanteerde premie-
stelsel duidelijk financieel belang bij 
het winnen. Het feit dat speler en club 

36 	grote financiele belangen hebben bij 
het winnen van wedstrijden (of in sant-
mige gevallen bij het in elk geval niet 
verliezen ervan) maakt de instrumenteie 
waarde van het geweld in het voetbal-
spel groter. Het lijkt erop dat ook in .het 
amateurvoetbal het belang van het 
winnen meer naar voren is gekomen. • 
Merton (7) wees er al op dat het groter 
worden van de spanning tussen culturedl 
voorgeschreven doelen en de beschik-
baarheid van legitieme middelen kan 
leiden tot het gebruiken van niet-legitie- 

, me middelen (innovatie). Dit is o.a. het 
geval wanneer het belang van het doel 
(winnen in het voetbal) toeneemt zon-
der dat de toegestane mogelijkheden om 
dit doel te bereiken groter worden. 
Daarnaast heeft het internationale 
contact ertoe geleid dat gewelddadige 
trucjes steeds verfijnder worden. Het 
wordt steeds moeilijker voor de scheids-
rechter, dit allemaal te constateren. Een 
fraai voorbeeld hiervan vormt een 
collatie van vertraagde opnamen van 
Johan Cruyff. Ook de t.v. vomit een 
goed middel om allerlei trucs te leren. 
Zeker de vertraagde detailopnamen zijn 
hiervoor uitstekend geschikt. Via 



imitatie kunnen zich allerlei ruwe spel-
manieren verspreiden over het amateur-
voetbal. Daarbij komt nog het onder-
graven van de bestaande normen, die 
het gebruik van geweld in de sport 
verbieden. 
Tenslotte wijst Ekkers (3) op twee 
effecten van de toename van geweld in 
de sport. Succesvol gebruiken van 
geweld vormt een uitnodiging aan ande-
ren, die ook te gaan gebruiken. Boven-
dien heeft het gebruik van geweld tot 
gevolg dat de ander boos wordt en als 
reactie geweld gaat toepassen. Op deze 
wijze kan een spiraal van toenemend 
geweld ontstaan. 

8. Welke maatregelen kunnen tegen dit 
geweld worden genomen? 
Zoals hierboven werd aangegeven, 

37 	bestaat een gedeelte van het geweld in 
het voetbalspel uit reacties op gebeur- . 
tenissen en op acties van tegenstanders 
die plaatsvinden in de loop van de 
wedstrijd. Aan dit agressief gemotiveer, 
de geweld valt wellicht het volgende te 
doen. 
De opleiding van scheidsrechters zou 
verbeterd kunnen worden, waardoor 
frustraties van spelers tijdens de wed-
strijd minder voorkomen. 
Aan spelers zouden cursussen gegeven 
kunnen worden, die er op gericht zijn 
de tolerantie ten aanzien van frustratie 
en bedreiging te verhogen. 
Voorzover het ruwe spel een reactie is 
op onjuiste — vaak instrumenteel gemo-
tiveerde — acties van de tegenstanders, 
leidt het tegengaan van deze onjuiste 
acties tot een vermindering van het 
reactieve geweld. Het verkleinen van de 
instrumentaliteit van het voetbalgeweld 
is bij het tegengaan van agressief 
gemotiveerd geweld van belang. 
Ook bij het gehoorzaamheidsgemoti-
veerd geweld is het verminderen van de 
instrumentaliteit van het ruwe spel van 
belang, omdat degene die opdracht 
geeft tot ruw spel dit doet vanuit eigen 



instrumentele doelstellingen. Ook de 
instrumentaliteit van zijn acties meet 
minder worden. Tenslotte neemt het 
instrumenteel gemotiveerde geweld van 
de spelers zelf een belangrijke plaats in 
in het geheel van het voetbalgeweld. Het 
verkleinen van de instrumentaliteit van 
ruw spel leidt daardoor op verschillende 
manieren tot het verminderen van het 
geweld op het voetbalveld. 
Hoe kan de instrumentaliteit van ruw 
spel verminderd worden? Dit is mogelijk 
door het niet-ruwe spel voordeliger te 
maken voor de betrokkenen dan het 
mwe spel. Dit kan weer bereikt worden 
door ofwel het niet-ruwe spel te belo-
nen (A.), ofwel aan het ruwe spel de 
Voordelen te ontnemen (B.). 

A. Het belonen van niet ruw ofwel 
38 	sportief spel 

Een mogelijke maatregel volgt uit de 	, 
veronderstelling dat sportief voetbal 
voor de bezoeker aantrekkelijker is dan 
ruw spel en daardoor op den duur zorgt 
voor meer toeschouwers. Via het markt-
mechanisme worden aldus de sportieven 
beloond en de onsportieven bestraft. In 
de huidige situatie echter strijkt de 
thuisspelende club de recettes op en 
levert sportief spel de bezoekende club 
geen voordeel. Hoogstens vergroot dit 
de kans op een nederlaag. Een verdeling 
van de recette zou het voor de bezoe-
kende club aantrekkelijk kunnen maken 
sportief te spelen. 
.Sportief spel kan ook op een andere ma-
nier beloond worden. Er zou een waar-
dering in punten voor sportief spel naast 
de huidige waardering in punten voor 
gewonnen wedstrijden ingevoerd 
kunnen worden, waarbij wekelijks, 
maandelijks en jaarlijks aan de op dit 
terrein hoog scorende ploegen aantrek-
kelijke geldpremies beschikbaar worden 
gesteld. Deze premies zouden uit de 
totopot of uit overheidssubsidies 
betaald kunnen worden. Dit geeft de 
overheid een mogelijkheid om anders 



dan op strafrechtelijke wijze invloed uit 
te oefenen op het verminderen van het 
geweld. Bovendien zouden C.R.M. en 
gemeenten eventuele subsidies aan voet-
balverenigingen kunnen binden aan 
voorwaarden met betrekking tot spor-
tief spel. 

B. Het ontnemen van de voordelen van 
ruw spel 
Dit kan door op dit ontnemen gerichte 
sancties te hanteren. Ekkers (3) onder-
scheidt twee soorten sancties, nl. spel-
sancties en uitgestelde sancties. 
a) spelsancties. Hieronder vallen de 
bestraffingen door de scheidsrechter van 
een vrije schop tot en met het uit het 
veld sturen. Het probleem bij dit type 
sancties is dat de geweldgebruikende 
speler zijn voordeel al binnen heeft (bijv. 

39 	een doelpunt voorkomen) terwijl de 
sanctie — een vrije schop — dit voordeel 
niet te niet kan doen. Ook is het zo dat 
de scheidsrechter en zijn grensrechters 
niet in staat zijn alle gewelddadige 
activiteiten te constateren. Bovendien 
kan de scheidsrechter maar zeer beperkt 
zijn zeer zware sancties gebruiken, om-
dat het voetbal anders te onaantrekke-
lijk wordt. Kortom, de spelsancties zijn 
maar in beperkte mate in staat de 
instrumentaliteit van het voetbalgeweld 
te verminderen of te niet te doen. Daar-
naast is het de vraag of het via dit type 
sancties ilberhaupt mogelijk is het doel 
te bereiken zonder dat het voetbal 
zijn waarde als kijkspel volledig verliest. 
b) uitgestelde sancties. Tot deze 
sancties worden tuchtrechtelijke maat- 
regelen als boete, schorsing, e.d. 
gerekend. Ook een eventueel straf-
rechtelijk optreden valt hieronder. Veel 
van deze sancties zijn niet direct gericht 
op het ontnemen van het door het ge-
welddadig spel ontstane voordeel. Zij 
dienen meer als onaangename ervaring. 
Hierover wordt hieronder meer gezegd. 
Bij het ontnemen van het voordeel gaat 
het erom, te bepalen welk voordeel de 
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betrokkenen genoten hebben. Is dit 
voordeel direct financieel, IAN/, in de 
vorm van overwinningspremies voor 
spelers, dan komen financiele sancties 
in aanmerking. Op langere termijn 
kunnen echter de wijziging van het 
premiesysteem en het versterken van 
de arbeidsrechtelijke positie van de 
speler voordeliger zijn. Is het voordeel 
meer gelegen in de hoge positie op de 
ranglijst, hetgeen op de langere termijn 
financieel voordeel geeft, dan kan 
gedacht worden aan het ontnemen van 
winstpunten. Gaat het om trainers, die 
om hun baan te behouden aansporen 
tot geweld, dan kan gedacht worden 
aan een tijdelijke intrekking van hun 
licentie. Ook hier zal een versterking 
van hun rechtspositie voordeliger 
kunnen zijn. 
Naast het ontnemen van voordeel kan 
straffen ook gebruikt worden om een 
onaangename ervaring te geven aan 
overtreders, waarvan verwacht wordt 
dat daardoor het bestrafte gedrag 
vermindert. Zoals Ekkers (4) aangeeft 
moet bij straffen rekening gehouden 
worden met het feit dat uit psycholo-
gisch onderzoek blijkt dat het straffen 
ongewenst gedrag — hoogstens tijde-
lijk — onderdrukt, maar nooit het 
gewenste gedrag oproept. Ook uit 
criminologisch onderzoek komen 
aanwijzingen naar voren dat het effect 
van straffen op het verminderen van 
ongewenst gedrag slechts beperkt is. Het 
meeste mag nog verwacht worden van 
het verhogen van de pak- en straflcans. 
De scheidsrechter kan hierbij zoals 
gezegd slechts een beperkte rol spelen. 
Wellicht verdient het aanbeveling om 
te pogen op andere manieren deze pak-
kans te vergroten. Zo zouden oud-
scheidsrechters als waarnemers op de 
tribune veel meer gewelddadig gedrag 
kunnen constateren. Op grond van hun 
waarnemingen zou wellicht een straf-
puntensysteem kunnen worden Inge-
steld en zouden bij het bereiken van 



een bepaald strafpuntentotaal (bijv. 
10 of 20 ernstige overtredingen) ge- 
dacht kunnen worden aan een schorsing 
van enkele weken. Ook de trainer en de 
leiding van een ploeg met veel straf- 

. 	punten zouden op een of andere manier 
negatief gesanctioneerd kunnen worden. 
Zo'n idee zou uiteraard nog veel beter 
moeten worden uitgewerkt, waarbij 
met name de rechten van degenen, 
tegen wie de sancties zich richten, vol-
doende moeten worden gewaarborgd. 
Een dergelijke regeling zou een plaats 
kunnen krijgen in het tuchtrecht van 
de K.N.V.B. Het blijft daarbij een open 
vraag of de invoering van een wettelijk 
tuchtrecht, zoals minister Van Agt (1) 
dit indertijd voorstelde, vanuit effecti-
viteitsoogpunt de voorkeur verdient 
boven het bestaande tuchtrecht (zie 

41 	weer Hoefnagels). 
Tenslotte wordt door sommigen ge- 
dacht aan het inschakelen van het 
strafrecht bij het tegengaan van het 
ongewenste voetbalgeweld. Hiertegen 
pleit, dat het toepassen van straf-
rechtelijke sancties ultimum remedium 
moet blijven en het is de vraag of de 
toestand op de voetbalvelden zo 
hopeloos is, dat nu al op geen andere 
wijze meer gereageerd kan worden. Ook 
vanuit doelmatigheidsoogpunt zijn er 
twijfels. Tot nu toe zijn er weinig 
aanwijzingen voor een grote effectiviteit 
van het strafrechtelijk optreden, terwijl 
we wel weten dat er nogal wat schade-
lijke neveneffecten aan verbonden zijn. 
Bovendien is het wegens de te verwach-
te bewijsproblemen de vraag of het 
strafrechtelijk vervolgen wel praktisch 
haalbaar is. 

9. Slotopmerkingen 
In het voorgaande is uitgebreid ingegaan 
op het ontstaan van geweld op het voet-
balveld en is besproken van welke soort 
maatregelen het meest verwacht mag 
worden. Nu zou waarschijnlijk het 
grootste effect bereikt worden, indien 



verschillende maatregelen in combinatie 
zouden worden ingevoerd. Zeker moet 
daarbij de positieve benadering — via 
belonen — voldoende aandacht krijgen. 
Heel belangrijk is echter dat de 
invoering een krachtige leiding vereist 
en het is de vraag of daaraan momenteel 
voldaan kan worden. 

Tot slot moet nog even ingegaan worden 
op de rol van de scheidsrechter in het 
tegengaan van niwspel. In de hele discus' 
sic rond dit onderwerp wordt aan deze 
man soms een haast magische rol toe-
bedacht. Hij zou degene zijn die via zijn 
strafbeleid in het veld het probleem kan 
oplossen. Hij verkeert daarbij echter 
in dezelfde moeilijke situatie als het 
strafrechtsapparaat in de maatschappij. 
Hij kan maar een beperkt deel van de 

42 	overtredingen constateren. Bovendien 
kan hij meestal niet het voordeel van de 
geweldgebruikende partij ongedaan 
maken. De zware sancties die hij heeft 
kan hij maar beperkt gebruiken, want 
er moet toch gevoetbald worden. Kort-
om, de effectiviteit van zijn optreden is 
beperkt. Dit is m.i. te weinig om de 
oplossing van dit probleem op te baseren. 
De positie van de scheidsrechter lijkt op 
die van de eenzame brandweerman, 
die een grote brand meester probeert te 
worden, welke vele anderen echter op 
allerlei wijzen proberen gaande te houden. 
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Straffen op het 
voetbalveld 

door prof. dr. G.P. Hoefnagels* 

Een wettelijk tuchtrecht? 
Een van de controle-middelen in het 
voetbalspel is het sanctieapparaat van 
scheidsrechter en tuchtcommissie van 
de KNVB. De huidige minister van 
Justitie Van Agt heeft dit sanctie-
apparaat van het voetbalspel in een bij-
zonder licht geplaatst door er op de 
jaarvergadering van de Nederlandse 
Juristenvereniging van 1971 in een pre-
advies over tuchtrecht over te schrijven. 
Een van Van Agt's argumenten in zijn 
preadvies I is, dat het interne tucht- 

44 	recht van de KNVB luridisch zcer aan- 
vechtbaar is'. Maar een niet goed 
werkend intern tuchtrecht is nog geen 
reden voor een wettelijk tuchtrecht. 
Van Agt's argument dat de misdrijven 
van belediging en mishandeling worden 
gepleegd op het voetbalveld, pleit niet 
voor een wettelijk tuchtrecht. De 
officier van justitie kan geldboete of 
gevangenisstraf eisen. Overigens zal die 
eis in de praktijk niet eerder dan zes 
• weken of twee maanden na het delict 
komen; de bond heeft dan zijn interne 
straffen al gegeven: uitsluiting voor een 
aantal wedstrijden, schorsing, boete, 
berisping, royement, verlies van twee 
winstpunten op de ranglijst, thuisspelen 
zonder publiek, ontzegging van het 

*Dit is een met toestemming van de auteur (hoog-
leraar criminologie, kinderreeht en kinderbescher-
ming te Rotterdam) verkort weergegeven versie van 
diens gelijknamige hoofdstuk uit 'Agressie en straf op 
het voetbalveld', door CL. Ekkers en G.P. Hoefnagels._ 
Boom, Meppel, 1972. Exemplaren van dit boekje 
zijn nog verkrijgbaar bij de afdeling Criminologie 
en ldnderrecht van de Erasmusuniversiteit te 
Rotterdam. De auteurs achten thans de titel 
'Straf en geweld op het voetbalveld' beter. 

Handelingen 1971 der Nederlandse Juristen- 
vereniging deel 1, tweede stuk pag. 32 e.v. 



recht tot uitoefening van functies. Kort-
om, op juridische gronden is de nood-
zaak van een wettelijk tuchtrecht niet 
bewezen. De minister noemt echter 
meer dan juridische gronden. Hij stelt, 
doelende op het doorgaan van gewelds-
delicten op het voetbalveld: 'Naar mijn 
overtuiging schiet de voetbalbond ken-
nelijk te kort bij de beteugeling van de-
ze vergrijpere. Dit is een argument 
betreffende de effectiviteit van de 
sanctie. Is het interne tuchtrecht van de 
KNVB effectief? 
We komen hierop terug, maar de vraag 
heeft in een pleidooi voor wettelijk 
tuchtrecht pas zin als we weten of een 
wettelijk tuchtrecht met bijv. profes-
sionele juristen in een college effectiever 
werkt op het gedrag van spelers dan 
bijvoorbeeld het strafrecht thans doet 

45 . inzake mishandeling. Als dit niet zo 
effectief is, mogen wij dan nu zeggen, 
dat het Ministerie van Justitie 
lennelijk tekort schiet bij de beteuge- 
ling van deze vergrijpen'? Over de 
effectiviteit van rechterlijke straffen 
is het laatste woord nog niet gezegd, 
maar er is alle reden om hierover niet 
erg optimistisch te zijn. De straf van 
een rechter doet op zichzelf weinig om 
misdaad te voorkomen. Er liggen 
trouwens meestal maanden tussen 
delict en bestraffing. 

Een voordeel van het interne tuchtrecht 
van de KNVB zoals het nu functioneert 
boven de professionele strafrechtspraak 
is, dat men reeds binnen een week na 
zijn delict gestraft wordt. 
Nu is het op zichzelf al een vraag of de 
geweldscriminaliteit in Nederland stijgt 
en of de geweldsovertredingen op het 
voetbalveld toenemen. Criminele statis-
tieken zeggen vrijwel niets over de 
werkelijke criminaliteit. In hoeverre de 
overtredingen-statistieken van de 
KNVB het werkelijk aantal overtredin-. 
gen benaderen, is niet bekend. We kun-
nen hoogstens vermoeden dat, nu de 
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scheidsrechter tegelijkertijd een soort 
van officier van justitie is, en een bijna 
steeds aanwezige, zij het lang niet alles 
ziende politic-agent, de overtredingen-
statistieken van de KNVB het aantal 
werkelijk gepleegde delicten op het 
voetbalveld dichter benadert dan de 
criminele statistieken van justitie de 
werkelijke criminaliteit. 
Terecht wijst Van Agt crop dat bij 
gelijk effect van strafrecht en intern 
tuchtrecht dit laatste de voorkeur ver-
client, omdat de maatschappelijke na-
delen van een strafrechtelijke veroorde-
ling belastend zijn, en het strafrecht 
kostbaar is. 
Het heeft echter weinig zin zich het 
hoofd te breken over de vraag wat nu 
de voorkeur verdient: het strafrecht, het 
verenigingstuchtrecht of het wettelijk 
tuchtrecht. Dit temeer daar het effect 
van al dit soort strafrechtspraak toch 
reeds zo dubieus is. 
Er zijn veel belangrijker strategieen te 
ontwikkelen om de beoefening van de 
voetbalsport sportiever en aantrekkelij-
ker te maken. De reikwijdte van 
negatieve sancties verdwijnt daarbij in 
het niet. De strategieen dienen eerst 
bekeken te worden. Het gaat er niet om 
plotseling te constateren dat er zoveel 
strafbare feiten plaats vinden op het 
voetbalveld. Het gaat erom te ontdek-
ken waarom we deze strafbare feiten 
altijd en met grote vanzelfsprekendheid 
in het spel zelf hebben afgedaan. Het 
gaat erom de magic van het spel weer te 
ontdekken. Als we die ontdekken weten 
we immers jets van de kracht van het 
spel, van de wijze waarop overtredingen 
in spel-termen kunnen worden beant-
woord en hoe we dit beter kunnen doen. 

Strategieen om een aantrekkelijker en 
sportiever voetbalspel te bereiken 
Urn een strategic uit te zetten moeten 
we een doelstelling hebben. Nu is het 
doel van het voetbalspel eigenlijk nooit 
geexpliciteerd. Een doelstelling voor 
het voetbalspel kan niet geformuleerd 
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worden als 'het winnen van een wed-
strijd'. Zo een definitie zou immers 
hoogstens voor 50% van de.deelnemers 
gelden. De helft van spelers en publiek 
zou bij zo een doelstelling steeds 
gefrustreerd worden. Een verengde doel-
stelling als winnen leidt noodzakelijk 
tot frustratie. Het voetbalspel is te 
definieren als een `gereguleerd conflict'. 
Beide clubs willen 66k winnen. Dit 
conflict is tijdelijk. De regels volgens 
welke dit conflict wordt begeleid en 
beheerst verwijzen naar een andere 
doelstelling dan winnen. 
Zolang we die doelstelling niet weten en 
niet uitdrukkelijk geformuleerd hebben 
is er moeilijk een consistent beleid uit 
te stippelen. Het wordt dan eveneens 
moeilijk voor de scheidsrechter om de 
regels doelmatig toe te passen. Het 
wordt dan moeilijk voor de clubs en 
voor de KNVB om aan het begrip 
sportiviteit in het voetballen concrete 
inhoud te geVen. En wat we verbeelden 
en niet verbeelden in het spel komt 
over op het publiek. Het zal van zo'n 
beleid afhangen olhet publiek tenslotte 
komt om te winnen of om een aantrek-
kelijke voetbalwedstrijd te zien. Het is 
niet aan mij om een doelstelling van 
het voetbalspel als zodanig te formule-
ren. II( wil Wel een voorzet geven. Als 
wij het voetballen als een vorm van 
recreatie zien, zowel voor het publiek 
als voor spelers, dan zouden aantrekke-
lijkheid en vrijheid van voetballen tot de 
doelstelling kunnen behoren. Under 
voetbalvrijheid of (algemener) spelvrij-
heid is te verstaan: de situatie waarin 
intelligentie, technische vaardigheid, 
behendigheid en snelheid van iedere 
individuele speler en van de teams 
optimaal gerealiseerd kunnen worden. 
De aantrekkelijkheid van het voetballen 
zou onder meer kunnen bestaan uit: • 
weinig spelonderbreking, voetbalvrij-
heid, aanvallend spel en doelpunten. De 
strategieen om de doelstelling te berei-
ken liggen goeddeels buiten de lijnen 



van het voetbalveld en van deze strate-
gieen zullen wij ook een veel grotere en 
duurzamer beihvloeding mogen verwach-
ten dan van straf en andere negatieve 
sancties. 
Trouwens, we weten uit de criminele 
politiek dat negatieve sancties nooit 
gefsoleerd kunnen werken, doch altijd 
deel uit dienen te maken van een groter 
geheel, een beleid. 
In schema gebracht zien de kanalen van 
beihvloeding er als volgt uit: 
verenigingen 
— via besturen, 
— via positieve sancties, beloningen, 
— via speciale voorwaarden, 
— via discussiegroepen, 
— via instructies betreffende spelregels 
en tuchtrecht; 
publiek 

48 — overwogen communicatie met mosso-
media, 
— ter plaatse op voetbalveld, 
— via supportersverenigingen, 
— via reclame; 
spelregels 
— herzien en herschriiven op doelstel-
ling spel, structureren, preventief, 
— repressief; 
via scheidsrechters 
— functie-omschrijving op doe van het 
spel, 
— opleiding, training, 
— interpretatie spelregels, 
— technische instructies, 
— beleidsinstructies (wedstrijdbeleid); 
tuchtrecht • 
— functies, 
— normwerking, 
— conflictbehandeling; 
strafrecht (justitie) 
— strafbare feiten. 
Beinvloeding tot sportiviteit buiten de 
lijnen kan plaatsvinden via de verenigin-
gen, via besturen, coaches, aanvoerders 
en spelers, en door middel van vereni-
gingstuchtrecht. Dit veld van befnvloe-
ding zal in hoge mate bepalend zijn voor 
gedragingen tijdens de wedstrijd en ook 



voor de graad van aanspreekbaarheid 
die de spelers individueel en als ploeg 
tijdens de wedstrijd hebben voor 
actuele gedragsbecnvloeding. Een elftal 
kan gezien worden als een groep waar-
van de leden elkaar intensief becnvloe-
den. Codes en attituden worden hier 
aangeleerd. Met name in het betaald 
voetbal zal de coach bij de ontwikkeling 
en instandhouding van deze attituden 
een belangrijke rol spelen. Er ligt, naar 
ik meen, een groot terrein van positieve 
becnvloeding `buiten de lijnen' braak. 
Met name de besturen van verenigingen 
zouden zich, zowel om sportieve als om 
economische redenen, eens kunnen 
bezinnen op de ruimere doelstelling van 
het voetballen, zodat de aantrekkelijk-
heid van de wedstrijden van hun elftal 
groter wordt. Een elftal kan niet steeds 
winnen. Een elftal kan wel vrijwel steeds 49 aantrekkelijk spel spelen2 Een club die 
slechts voor het winnen van de wedstrijd 
speelt, handelt commercieel gezien niet 
slim. Zolang een club geen kampioens-
of degradatie-kandidaat is, valt met 
winnen niet veel te verdienen. En kam-
pioen worden of degraderen is slechts 
voor een paar clubs gedurende enkele 
wed strijd en per seizoen opportuun. 
Ook hoge hekken zijn in strijd met de 
aantrekkelijkheid voor het publiek. Van 
beilivloeding tot sportiviteit tijdens de 
wedstrijden is een kleinere reikwijdte. 
te verwachten. Het is beperkt tot 
actuele gedragsbeihvloeding via spel-
regels, scheidsrechters, aanvoerders. 
Deze gedragsbeInvloeding is voor een 
groot deel repressief van karakter; zij 
geschiedt achteraf; men moet `wachten' 
op overtredingen. De gedragsbeinvloe-
ding is dan in feite gereduceerd tot 
afweer van onsportief gedrag c.q. over-
tredingen. 

2  Terecht merkt A: Wassing op: luist de 
elementen die het voetbal zo attractief malcen, 
komen in gevaar'. In: Betaald voetbal; een 
ruw product. Magazine Vrije Universiteit, 
december 1971. 



• Spelregels 
Spelregels zijn goed wanneer zij een 
hoge mate van uniforme en bijna auto-
matische toepassing verdragen. Een spel 
verdraagt een 	geding' met de 
scheidsrechter slechts bij uitzondering. 
Daarom is een duidelijke functie- en 
doelomschrijving van waaruit.de spel-
regels geihterpreteerd worden, nood-
zakelijk. De spelregels moeten het 
mogelijk maken dat voetbalvrijheid, 
behendigheid en goede conditie, de 
kans op de aantrekkelijkheid van het 
spel vergroten. 

• Om te zien of dit zo is moeten we ons 
verdiepen in het tuchtrecht van de 
KNVB, het materiele tuchtrecht, zoals 

• dat via instructies aan de scheidsrech-
ters gepresenteerd wordt, de sancties 
die binnen en buiten de lijnen van het 

50 	voetbalveld mogelijk zijn, en in de 
effectiviteit die we van dit systeem van 
sanctie-toepassing kunnen verwachten. 
1k beperk me hier tot het tuchtrecht 
van het betaalde voetbal, en richt me 
daarbij op datgene wat op het voetbal-
veld gebeurt via de spelers. Overtredin-
gen van spelers kunnen zeer goed een 
gevolg zijn van datgene wat eerder door 
anderen dan de spelers buiten het veld 
is aangeleerd en opgezet. Op het mate-
riele tuchtrecht voor de spelers berusten 
tenslotte alle beslissingen van scheids-
rechters, tuchtcommissies en bonds-
bestuur inzake overtredingen. 
Het bestaat uit 17 regels met een uit-
voerige uitwerking voor de scheids-
rechters: Handle/ding voor scheidsrech-
ters van de KNVB, vijftiende.druk, 
biz. 10 tot blz. 220. 
Deze regels vormen weer de basis voor 
de richtlitnen voor scheidsrechters en 
grensrechters, voortvloeiende uit 
artikel 10 van het reglement tucht-
rechtspraak betaald voetbal. In deze 
meer dan tweehonderd bladzijden staan, 
behalve feitelijke informaties en raad-
gevingen aan de scheidsrechters ook een 
groot aantal interpretaties van elke 



regel, zodat er in feite subregels ont- 
staan. Aan deze regels dienen de 
scheidsrechters hun waarnemingen te 
toetsen. Op basis van de weergave van 
die scheidsrechterswaarnemingen maakt 
de tuchtcommissie een tenlastelegging 
op basis waarvan een schriftelijke of 
mondelinge behandeling van de zaak 
plaats vindt. 
In beginsel kan de waarneming, weer-
gave en aangifte van een overtreding 
aan de tuchtcommissie door iedereen 
gebeuren. In feite is dit vrijwel steeds 
de scheidsrechter, of de grensrechter 
via de scheidsrechter. 
De scheidsrechter heeft een cumulatie 
van taken: waarnemen van gedragingen, 
toetsen van gedragingen aan de regels, 
beslissen of hij fluiten zal (de voordeel-
regel is een soort van sepot in het 

51 	belang van het spel), het spel onder- 
breken, sanctie kiezen, sanctie afgeven, 
uitvoeren van de sanctie controleren, 
waarnemen van gedragingen, enz. Deze 
uitvoerige taak wordt de scheidsrechter 
bovendien niet gemakkelijk gemaakt. 
Hij heeft slechts een klein waarnemings-
bereik. Hij ziet meestal slechts het 
actieve gedeelte van het spel. Van de 
grensrechter kan hij geen adequate 
steun verwachten, want deze mag van 
de eerder genoemde handleiding slechts 
gedurende korte tijd 'de vlag omhoog 
steken', in de hoop dat de scheids-
rechter dat ziet. Er zijn vele interpreta-
tie-problemen van de spelregels, waar-
toe eerder genoemde handleiding alle 
aanleiding geeft. En voor de sanctie-
toepassing mist hij een explicitering 
van het doel van het spel, zodat een 
doelmatige sanctie-toepassing voor hem 
zeer moeilijk wordt. 

Het waarnemingsbereik van de scheids-
rechter 
In het onderzoek van Ekkers3 over de 

Zie de publicatie waaruit dit artikel werd over-
gen omen. 
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• strafdossiers van het betaald voetbal 
1969/1970 bleek dat in 124 van de 
249 gevallen (± 50%) de overtreding 
wel door de scheidsrechter werd vast-
gesteld en niet werd gezien door den 
van de beide grensrechters. Het valt te 
voorspellen dat het perceptie-veld niet 
alleen van een grensrechter,.maar ook 
van de scheidsrechter relatief klein is. 
De scheidsrechter ziet slechts het 
actieve deel van het spel en oak daar 
zullen hem een aantal handig gecamou-
fleerde delicten ontgaan. Wanneer er 
ondertussen op het niet actieve deel 
van het veld door de grensrechter een 
delict wordt geconstateerd, dan mag 
deze niets anders doen dan de vlag 
omhoog steken, in de hoop dat de 
scheidsrechter dit ziet. De grensrechter 
mag dan niet het veld oplopen of op 
andere wijze contact met de scheids-
rechter nemen. Het beginsel van e'en-
hoofdige leiding drukt in deze vorm 
wel erg zwaar op het hoofd van de 
scheidsrechter, want nu wordt verwacht 
dat hij ook nog de grensrechter ziet. 
Bovendien stelt een van de interpreta-
ties in de handleiding dat de grensrech-
ter slechts dan de aandacht van de 
scheidsrechter op de overtreding vestigt 
wanneer hij `overtuigd is dat de scheids-
rechter deze niet heeft kunnen zien'. 
Hoe kan iemand `overtuigd zijn' dat de 
scheidsrechter jets niet zag? 
De reglementen hebben de communica-
tie tussen scheidsrechter en grensrechter 
verstopt. Nog los van het feit of het 
beginsel van eenhoofdige leiding van 
de scheidsrechter hier wel verstandig is, 
er is in ieder geval een onvoldoende 
gebruik van de twee andere aanwezige 
functionarissen. Er dient een ruimere 
communicatie-mogelijkheid te komen 
dan het onsystematisch opmerken van 
een omhoog gestoken vlag gedurende 
korte tijd. 
Door dit alles wordt de taak van de 
scheidsrechter te weinig verlicht, op 
sommige punten zelfs verzwaard, want 



de scheidsrechter moet op de grens-
rechter letten. Door dit slechte commu- 
nicatie-systeem kan gewelddadig 
gedrag onder het oog van de grens-
rechter gewoon doorgaan. Ondanks 
het feit dat er drie man op het veld 
aanwezig zijn om toezicht te houden, 
blijft het een toezichtsysteem van 
een man. 

Interpretatie-problemen van de spel-
regels 
Ik beperk me hierbij tot spelregel 12 
betreffende geweld en ruwheid op 
het veld. De instructie aan de scheids- 
rechter in eerder genoemde handleiding 
geeft onzekerheid door dissonantie, 
intentie-moraal, onduidelijkheid, 
gedetailleerdheid en ondoelmatigheid. 
De intentie-moraal staat o.m. op - 

53 	bladzijde 156 en 159 vermeld: 
`Niet genoeg kan er de nadruk op wor-
den gelegd, dat de in deze Regel genoem-
de handeling met opzet moet zijn be-
gaan om strafbaar te zijn. Vaak begaan 
scheidsrechters de fout meer te letten 
Op het gevolg van een of andere hande-
ling dan deze laatste naar de bedoeling 
te beoordelen . . 
Er wordt gesproken van 'de bekwaam-
heid' van de scheidsrechter om onmid-
dellijk te beslissen of een overtreding 
al dan niet opzettelijk is. Op bladzijde 
160: `Slechts indien het optreden van 
de betrokken speler zeer gemeen is, zal 
er aanleiding zijn het als een geweld-
dadige handeling te beschouwen 
Dit wil zeggen dat de toepassing van de 
spelregel hier niet afhankelijk gesteld 
wordt van de feiten en zelfs - uitdrukke-
lijk losgekoppeld wordt van de feitelijke 
gevolgen van een overtreding, dus los 
van de functie en het doel van het spel. 
Nee, de spelregeltoepassing wordt 
geheel afhankelijk gemaakt van de wijze 
waarop de scheidsrechter de bedoeling 
achter de feiten interpreteert. Het gaat 
hem niet om feiten, maar om de in ten-
ties achter de feiten. De scheidsrechter 
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moet als het ware in de vaart van het 
spel intra-psychisch kijken en dit mora-
liseren. Hij moet oordelen over hetgeen 
niet zichtbaar is. Als de scheidsrechters 
zich aan deze instructies zouden houden, 
zou de grootste willekeur ontstaan. Het 
is vrijwel ondoenlijk in allerlei spel-
situaties opzet te moeten interpreteren. 
Er kan hoogstens, door reflectie achteraf, 
in juridische zin toe besloten worden. 
Bovendien is zo'n interpretatie onver-
enigbaar met de instrumentele agressie 
waar het juist om het gevolg gaat. Een 
intentie-moraal bij de beoordeling van 
overtredingen op het vbetbalveld werkt 
disfunctioneel. Het onderscheid of 
iemand die zijn 'tegenstander doet 
struikelen of vallen' de bedoeling heeft 
de bal te spelen of zijn tegenstander ten 
val brengen' (blz. 161) is voor het 
spel niet relevant. Gelukkig maar, want 
vaak zal een speler zelf niet weten 
welke bedoeling hij had. Vroegere straf-
commissies van de KNVB weten nog 
dat steeds het verweer van de 'reflex-
beweging' werd gevoerd. Wanneer 
iemand zijn tegenstander ten val brengt 
zonder de bedoeling hiertoe te hebben, 
wordt hij bestraft met een indirekte 
vrije schop (blz. 161). Deze sub-regel is 
in conflict met de algemene reeds 
genoemde voorwaarde dat opzet altijd 
nodig is. Bovendien zal het een aanval-
ler een zorg zijn of hij, op het punt van 
scoren, met of ionder opzet onderuit 
wordt gehaald. Tijdens het spel is niet 
opzet, maar het gevolg relevant. 
De handleiding maakt het er voor de 
scheidsrechter zeker niet eenvoudiger 
Op wanneer zij de volgende criteria 
geeft: `de beoordeling of een aanval 
ruw of gevaarlijk of le heftig is, wordt 
aan het beleid van de scheidsrechter 
overgelaten. Daarbij dient hij in het oog 
te houden, dat Voetbal noch een soort 
salonspel is, noch mag ontaarden in een 
smijtpartil (blz. 163). 
De Handleiding voor scheidsrechters van 
de KNVB geeft tal van onzekerheden; 



door al die onzekerheden is te verklaren: 
1 — dat er zeer verschillende interpreta-
ties bij verschillende scheidsrechters zijn 
en een verschillende sanctie-toepassing; 
2 — dat 'de sterke man' in dit systeem 
als de beste scheidsrechter wordt gezien, 
d.w.z. dat `niet-sterke' mannen die heel 
goede scheidsrechters kunnen zijn, geen 
.`goede' scheidsrechters worden; 
3 — dat scheidsrechters, ongeweten, 
`eigen doelstellingen' krijgen, `geheime 
doelstellingen'; bij ontbreken van 
expliciete doelstellingen grijpt men bij-
voorbeeld gemakkelijk terug op zelf-
behoud ; 
4 — dat veel frustraties worden gecre-
eerd bij spelers en publiek; 
5 — dat er veel geweld kan worden be-

, .gaan met de gok dat sanctie uitblijft; 
6 — gecalculeerd risico veroorzaakt 

55 	instrumentele agressie en speelt weer 
• in op `willekeue van de scheidsrechter; 

de willekeur van de scheidsrechter is 
overigens geen bedoelde willekeur, 
rnaar een structureel ingebouwde 
willekeur .  4 . 

' Sancties 
Scheidsrechters-sancties beihvloeden 
onmiddellijk het spel. Zij hebben een 
verkeersagent-functie: stoppen, door-
gaan, andersgaan. De reprirnande, ver- 

' maning, de officiele waarschuwing heb-
ben een middellijke invloed op het spel: 
de betekenis ervan kan pas later in de 
wedstrijd of in latere wedstrijden - 
blijken-De:scheidsrechter heeft twee 

. groepen -sancties tot zijn beschikking: 
spelsalicties en uit-het-spel-sancties. 
Spel-sancties houden onmiddellijk ver- 

, band met de spelende wedstrijd. 
Uit-het-spel-sancties houden verband 
met toekomstige gebeurtenissen van 
spelers of wedstrijden. 
Spel-sancties zijn: vrije schop, straf- 

Het is in dit verband opvallend dat uit het onder-
, zoek van Ekkers bleek dat er bijna twee keer zoveel 

delicten bij een uitspelend elftal werden geconsta-
, teerd als bij een thuisspelend elftal. 



schop, stuitbal, onderbreking, staking, 
beOindiging, vermaning, waarschuwing, 
waarschuwing + voorwaardelijk weg-
sturen en wegsturen. 
Uit-het-spel-sancties van de scheidsrech- 
ter zijn: rapport en telastelegging. 
Deze laatste sancties zijn vaste koppe-
lingen aan de officiele waarschuwing 
enerzijds en de uit-het-spel-sancties van 
de bond en de tuchtcommissie ander-
zijds. Door deze verplichte koppeling 
komen de spel-sancties waarschuwing 
en wegzenden niet sec voor. Dat wil 
zeggen door deze vaste koppeling wordt 
het aantal sanctie-mogelijkheden van de 
scheidsrechter beperkt. De spel-sancties 
waarschuwing, waarschuwing en voor- 
waardelijk wegsturen en wegsturen 
worden automatisch gecumuleerd met 
uit-het-spel-sancties. Het is te verwach- 

56 	ten dat de scheidsrechter door deze 
cumulatie feitelijk beperkt wordt in het 
gebruik van de sancties waarschuwen 
en wegzenden. Door het zogenaamde 
boeking-systeem, waardoor pas na drie 
waarschuwingen in een seizoen de 
tuchtcommissie tot een uit-het-spel-
sanctie boven de boeking uitgaat, wordt 
deze cumulatie van sancties wel iets 
minder zwaar. Maar aan het wegzenden, 
dat naar verwachting een spel-sanctie 
met een groot onmiddellijk effect op de 
speler en zijn ploeg heeft, blijft de 
zwaarste sanctie-cumulatie gekoppeld. 
Uit-het-spel-sancties van de tucht-
commissie zijn: boeking, berisping, 
geldboete, uitsluiting, twee winstpunten 
minder op de ranglijst, spelen zonder 
publiek, ontzegging van het recht om 
functies uit te oefenen en schorsing. 
Sancties dienen gericht te zijn op het 
doel van het voetbalspel. Zolang deze 
doelstelling niet expliciet bekend is, 
hangt zoals we zagen niet alleen de 
interpretatie van de regel, maar ook de 
toepassing van de sanctie in de mist. 
Als we uitgaan van, een doelmatige 
sanctie, dan rijst de vraag of een con-
crete sanctie dat doe ook werkelijk be- 



reikt. Dat is de vraag naar de werking 
van de sanctie. Van de werking van de 
uit-het-spel-sancties weten we weinig 
of niets. We kunnen wel bedoelen dat 
een speler door een straf minder gauw 
weer zo'n delict begaat, we kunnen ook 
wel hopen dat zijn medespelers of zelfs 
spelers van andere elftallen door het 
vernemen van een straf minder gauw 
tot delicten komen, maar we weten 
hier niets van. Uit penologische onder-
zoeken op andere terreinen is wel be-
kend dat een zwaardere straf niet meer 
preventieve werking heeft dan een 
lichtere straf Gesteld dan at dat zo'n 
later komende uit-het-spel-straf werking 
heeft. Vooralsnog zie ik de functie van 
de tuchtcommissie dan ook niet vooral 
liggen in de hoogte van de op te leggen 
straffen. De functies van de tucht- 

57 	commissie zouden vooral kunnen be- 
staan uit het oplossen van onzekerheden 
omtrent feitelijke situaties en het om-
schrijven van normen die van toepassing 
zijn op bepaalde situaties. Daarbij ware 
te wensen dat de tuchtcommissie naast 
een norm-werking, ook een conflict-
oplossende werking zou kunnen waar-
maken. 

We weten in het algemeen wel iets van 
straffen die onmiddellijk op een norm-
overtreding volgen. In de voetbal-
situaties zijn dat dus de spel-sancties. 

Uit de leerpsychologie weten we onder 
meer dat als straf werkt, dan alleen 
indien de straf onmiddellijk na de over-
treding komt. Dat wit zeggen dat spel-
sancties zijn te verkiezen boven uit-het-
spel-sancties. Ook in de sfeer van te 
verwachten effectiviteit rust dus alles 
weer op de leiding tijdens de wedstrijd 
van de scheidsrechter. De straf kan dan 
een tijdelijk effect in de gewenste 
richting hebben. Maar zo'n spelstraf kan 
tevens gepaard gaan met emotionele 
gevolgen in een niet door de straffer 
gewenste richting. 



Het nut van `onderuithalen' 
De meeste spelsanc ties gaan gepaard met ' 
een andere sanctie, die overigens meest-
al niet gewild is, namelijk de ander-
breking. Bij spelonderbreking voor het 
geven van een vrije schop, onmiddellijk 
na ongeoorloofd aanvallen, kan deze 
straf tijdelijk cen werking hebben 
gericht op het doel van het voetballen. 
Maar er is meer. De sanctie moet tevens 
onverenigbaar zijn met het voordeel van 
de overtreding. De voordeel-regel werkt 
hier in de gewenste richting, namelijk 
geen sancties (dat is tevens spelonder-
breking) als het voordeel van een vrije 
schop niet groter is. 
Maar de voordeel-regel werkt niet voor 
alle gevallen. Wanneer een speler `erdoor' 
is of er bijna door is, is een overtreding 
buiten het strafschop-gebied, waardoor 

58 	deze speler onderuit gehaald of vast- 
gehouden wordt, of het op andere 
manier onmogelijk gemaakt wordt zijn 
voetbalvaardigheid in een kans op 
scoren waar te maken, in de huidige 
interpretatie, en bij de verengde doel-
stelling `winnen', meestal te verkiezen 
boven geen overtreding. De sanctie vrije 
schop betekent immers tegelijkertijd 
een spelonderbreking die de overtreden-
de club de gelegenheid geeft zijn nade-
lige positie van viak voor het moment 
van de overtreding te herstellen, bij-
voorbeeld de verdediging te reorganise-
ren. Dat wil zeggen de verengde doel-
stelling Winnen' en het delict worden 
door de vrije schop-tegen positief - 
gehonoreerd! De zgn. negatieve sanc tie 
blijkt een positieve sanctie te zijn. En , 

' aangezien positieve sancties in het 
algemeen een langduriger werking 
hebben op het gedrag dan negatieve, 
mogen we herhaling van het gewraakte 
gedrag verwachten. Dit gedrag wordt 
immers door de spel-sanctie gehono-
reerd naar de eigen verengde doelstel- 
ling toe. Dit is den van de redenen 
waarom voetbalspelers ins.en situatie 
zijn geraakt waarin zij vointdurenci aan 



de overweging tot overtredingen toe-
komen. Het risico van overtredingen, 
het voor- en nadeel ervan is te calcule-
ren. Een indicatie hiervoor is dat fysieke 
agressie relatief meer in de spelsituatie 
voorkomt, verbale agressie en wan-
gedrag meer erbuiten. Hoewel in het 
maatschappelijk verkeer meer verbale 
dan fysieke agressie verwacht mag 
worden, zien we dit, voorzover uit de 
registratie blijkt, op het voetbalveld 
dus andersom gebeuren, mogelijk ook 
omdat de fysieke agressie hier instru-
menteel is, de verbale niet of nauwe-
lijks. De instrumentele agressie ligt in 
het verlengde van het calculeren van het 
risico. Het niet-plegen van delicten 
ontstaat in verreweg de meeste gevallen 
niet na overweging, maar door het feit 
dat men aan de overweging ervan niet 

59 	toekomt. Men steelt meestal niet om- 
.dat men er meestal niet aan denkt. 
Indien men delicten gaat overwegen, 
wordt het riskant en kunnen we spre-
.ken van een criminogene situatie. De 
criminogene situatie in het voetbalspel 
is mede te verklaren uit het niet-functio-
neren van het sanctie-systeem. Dit niet 
functioneren bestaat uit: 

1 — een ontbreken van een expliciete 
doelstelling van het moderne voetbal-
spel voor spelers, scheidsrechters en 
grensrechters, en publiek; 
2 — situaties waarin een formeel bedoel-
de negatieve sanctie in feite werkt als 
een positieve sanctie voor de overtre-
der; 
3 — een beperkt perceptie-veld van de 
scheidsrechter en van de grensrechter; 
4 — een door de instructie gebrekkig 
gemaakte communicatie tussen scheids-
rechter en grensrechter; er is een onvol-
doende gebruik van de aanwezigheid 
van de grensrechters; 
5 — een dissonante instructie voor 
interpretatie van de spelregels; tegen-
strijdige aanwijzingen; gedetailleerde 
aanwijzingen; en een ontbreken van de 



doelstelling van het spel waaraan het 
gedrag getoetst kan worden; 
6 — een beperking van de spel-sancties 
wegzenden en waarschuwen door vaste 
koppeling aan uit-het-spel-sancties; 
7 — door het ontbreken van de doel-
stelling van het spel hangt een doelma-
tige interpretatie en sanctie-toepassing 
in de lucht. 

Suggesties 
Er zijn wel alvast een paar suggesties te 
geven voor verbeteringen op korte 
termijn, dus zonder formele spelregel-
wijziging die slechts op internationaal 
niveau geschieden. De topscheids-
rechters, en ook de andere, zouden 
samen eens kunnen gaan praten over 
de doelstelling en deze expliciteren: Zij 
kunnen zichzelf dan scherp gaan zien 

60 	als spelbevorderaars. De sancties 
waarschuwen en wegzenden zouden 
ontkoppeld kunnen worden van uit-het-
spel-sancties. Hierdoor kan de scheids-
rechter er meer gebruik van maken. 
De scheidsrechter zou ook ineer gebruik 
kunnen maken van het geven van strati 
schoppen. Een overtreding dient gecon-
stateerd te worden vanuit het gedrag, 
en niet vanuit de intentie. De sanctie 
dient toegepast te worden op zodanige 
wijze dat zij geen honorering wordt van 
delictueus gedrag, maar aantrekkelijk 
spel honoreert. 
Er zal naar gestreefd rnoeten warden 
om een regelverruinUng te krijgen zodat 
spelers korte tijden uit het veld weg-
gezonden worden en bijvoorbeeld na 
een kwartier of half uur weer nice 
mogen doen. Dit zijn namelijk sancties 
die niet alleen de individuele speler 
maar de bele ploeg betreffen en daarom 
betere attituden in de ploeg zelf bevor-
deren. 
Na ontkoppeling zal het mogelijk zijn 
dat de scheidsrechter spelers vaker weg-
zendt voor de duur van de wedstrijd 
dan thans het geval is. Een grotere 
bescherming van de aanvallers zal het 



spel aantrekkelijker maken. Prioriteit 
dient altijd gegeven te worden aan de 
spel-sancties. Prioriteit ook aan de spel-
sancties die de hele ploeg betreffen, 
zoals strafschoppen. Prioriteit aan spel-
sancties die de aantrekkelijkheid van het 
spel bevorderen. Van de aanwezigheid 
van de grensrechters en hun waarnemin-
gen dient een effectiever gebruik te 
worden gemaakt. Of men dient over te 
gaan op een 2-scheidsrechterssysteem. 
Maar sancties zijn geen panacee voor 
alle kwalen. Integendeel. Regels en 
sancties kunnen vaak meer bederven 
dan verhelpen. Zij helpen pas bij een 
zuinig en effectief gebruik dat in relatie 
staat tot andere strategieen van beihvloe- 
ding van het gedrag op en om het 
voetbalveld. Het gaat erom de doel-
stellingen van het voetballen en dus van 

61 	deze strategieen helder te krijgen. Het 
gaat erom een gesprek op gang te 
krijgen van alle betrokkenen en alle 
geledingen van de voetbalwereld. De 
handleiding voor de scheidsrech ter 
dient te worden verbeterd, en dit kan 
met name door versobering van dit 
lijvige werk. Als de doelstellingen 
duidelijk zijn, zullen de interpretatie en 
sanctie-toepassing ook minder proble-
men gaan opleveren. 
Bij doorvoering van deze strategieen en 
deze suggesties valt wel te voorspellen 
dat het aantal doelpunten in de wed-
strijd groter zal worden. Maar dat maakt 
het `winnen' ook betrekkelijker en het 
spel aantrekkelijker. 



Meer onderzoek naar 
drugsverslaving in 
Nederland is wenselijk 

Een momentopname van een groep 
methadon-clienten 

door mr. J.J. van der Kaaden 

Het hard-druggebruik is eon van die ver-
schijnselen in de samenleving waarover 
zeer veel mensen zich zorgen maken, 
terwiji maar weinigen echt met het 
probleem bekend zijn. Afwisselend wordt 
in nieuwsbladen on tijdschriften gespro- 
ken van eon dodelijke ziekte of eon 
hinderlijke gedragsstoornis. Deze 
onduidelijkheid wordt voor eon groot 
deel veroorzaakt door het gebrek aan 
feitelijke gegevens over dit verschijnsel. 
Daar komt nog bij, dat het hier om een 
gedrag gaat, waarop men doorgaans 
nogal emotioneel reageert. Hard-drug-
gebruik is verboden bij de wet, en wordt 
bovendien in het algemeen als verwerpe-
lijk beschouwd. Men wenst niet met, 
druggebruik geconfronteerd to worden. 
Toch dient het probleem zich aan in de 
vorm van crisissituaties rond verslaaf-
den, ontwenningsproblemen enz. Het is 
voorstelbaar dat bij de waarneming van 
deze groep maar al to gemakkelijk de 
afkeuring van hun gedrag eon rol speelt. 
De feitelijke en de normatieve kant van 
het hard-druggebruik hangen nauw 
samen en worden in de discussie over 
dit verschijnsel niet altijd even nauw-
keurig uit elkaar gehouden. 
Het geheel wordt nog gecompliceerder 
door het feit dat verslaving op zich niet 
in het algemeen verwerpelijk wordt 
gevonden. Verslaafd zijn aan tabak of 

*De gegevens zijn verzameld door de werkgroep 
'onderzoek' van het Konsultatiebureau voor Alcohol 
en Drugs, afdeling Dordrecht, 1976. 



koffie is een ingeburgerd verschijnsel. 
Door de gevaren van het hard-drugge-
bruik te benadrukken worden de andere 
meer geaccepteerde verslavingsvormen 
nogal eens gerelativeerd. Aan de andere 
kant kan het gebeuren dat een beter 
zicht op de hard-drugsverslaving tevens 
de meer ingeburgerde verslavings- 
vormen ter discussie stelt. 
Meer feitelijke informatie over het drug-. 
gebruik is daarom nodig om het pro-
bleem van de verslaving goed te kunnen 
beoordelen. 
Hieronder wordt een beeld geschetst 
van een groep methadonclienten van een 
van de `Konsultatiebureaus voor Alcohol_ 
en Drugs' in Nederland*. Methadon is 
een substituut voor de hard-drugs 
waaraan men verslaafd is. Dit middel 
wordt gereguleerd verstrekt aan de ver- 

63 	slaafde met een meer of minder uitge- 
breide begeleiding door een maatschap-
pelijk werker. Beoogd wordt op deze 
manier de verslaafde binnen de maat-
schappij te laten ontwennen. Op dit 
moment is ook in Nederland de discussie 
rond de meest geschikte vorm van hulp-
verlening weer volop aan de gang. De 
mogelijke varianten in de 'hulpverlenings-
vormen' lopen van een behandeling 
binnen een `totale' inrichting tot vrije 
herofneverstrekking. 
De verdeeldheid van de meningen over 
de juiste aanpak van drugsverslaving 
wekt de indruk dat de ene benadering 
van het probleem de andere uitsluit. De 
verschillend georienteerde hulpverleners 
hebben felle kritiek op elkaars werk-
wijze. 
Als kritiek op de methadonverstrekking 
wordt wel aangevoerd dat het zelf ook 
een verslavend middel is. 
,Ook hier moet weer gewezen worden op 
het geringe zicht dat men heeft op de 
resultaten van de verschillende benade-
ringen binnen Nederland. Dit is een van 
de redenen geweest om eens naar de 
samenstelling van de groep van 52 me-
thadonclienten te kijken die op het 



moment van het onderzoek bij het 
consultatiebureau zijn ingeschreven. Van 
deze groep is een kwart van het vrouwe-
lijk geslacht; de gemiddelde leeftijd is 
22 jaar. 
In het methadonprogramma doen 4 
echtparen mee, daarnaast zijn nog 2 
deelnemers gehuwd, de overigen zijn 
ongehuwd. Van de groep wonen 10 
mensen alleen, 23 gebruikers wonen bij 
hun ouders en 19 mensen wonen met 
een partner. 
Van de 52 methadonclienten hebben 
22 een diploma in het voortgezet onder-
wijs (volgend op het lager onderwijs) 
gehaald. Van de overigen volgen er nog 
2 een dagopleiding in het voortgezet 
onderwijs, 28 deelnemers hebben hun 
voortgezette opleiding voortijdig 
afgebroken. Van de 50 deelnemers die 

64 	geen dagopleiding volgen hebben er 30 
een vaste baan; 4 hiervan lopen in de 
ziektewet. In totaal zijn 18 deelnemers 
werkloos, 2 ondervraagden werken via 
een uitzendbureau. Van de groep 
verslaafden zijn 23 personen binnen 
12 maanden bij het konsultatiebureau 
gekomen, 13 personen in het tweede 
jaar van hun gebruik en 6 personen na 
2 jaar heroihegebruik. Van de 52 menen 
20 ondervraagden dat zij hun drug-
gebruik goed in hun leven hebben inge-
past. Wat zegt ons deze informatie? 
Als deze gegevens over de specifieke 
groep drugsverslaafden niet ergens aan 
gerelateerd worden, is bun betekenis 
gering. Desalniettemin kunnen zij ertoe 
leiden dat bij bestaande vooroordelen 
of stereotypen vraagtekens worden 
geplaatst. 
Voor een genuanceerd beeld van deze 
groep methadonclienten zou men de 
hier opgesomde informatie moeten 
vergelijken met dezelfde gegevens van 
methadonclienten uit de rest van 
Nederland. Wil men meer aan de weet 
komen over de maatschappelijke 
aangepastheid van deze groep ver-
slaafden, dan moet men ook vergelijk- 
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bare informatie hebben over de andere 
verslaafden die niet in een methadon-
programma zitten. 
Om jets van de hard-drugsverslaafden in 
Nederland te kunnen zeggen moet men 
dit soort gegevens afzetten tegen de 
opleidings- en werkloosheidscijfers van 
de gehele Nederlandse bevolking. Bij 
de verwerkelijking van een gedifferen-
tieerd en dynamisch drugbeleid is 
dergelijke informatie van grote beteke-
nis. Tijdens de verrichting van het 
onderzoekje waaruit bovenstaande 
gegevens zijn overgenomen is gebleken, 
dat in een mondeling interview de 
verslaafde gemakkelijk te motiveren is 
om aan zo'n onderzoek mee te doen. 
In het algemeen bestond bij de vragen-
stellers de indruk, dat zij de belang-
stelling voor hun problemen op prijs 
stelden. 
Het feit dat het overheidsbeleid ten 
aanzien van het gebruik van hard-drugs 
nog weinig gestalte heeft gekregen, moet 
voor de wetenschappelijke onderzoekers 
een extra stimulans zijh om zich op dit 
terrein te gaan bezighouden. 
Bij het onderzoek naar de drugsversla-
ving in Nederland kan slechts op een 
klein aantal in het verleden verrichte 
onderzoeken op dit terrein worden 
voortgegaan. Van deze onderzoeken, 
die niet allemaal zijn toegespitst op de 
hard-drugsverslaving is een overzicht 
opgenomen in het artikel van mr. J.J.M. 
van Dijk, getiteld 'Gering aanbod bij 
stijgende vraag' in het Tijdschrift voor 
alcohol, drugs en andere psychotrope 
stoffen van maart 1977. 
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Kinderbescherming 
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Drugs 

Uitleen van tijdschriften 
Van de artikelen, die in deze rubriek zijn ge- 

66 	publiceerd, kan een copie worden gevraagd 
bij het Wetenschappelijk onderzoek- en 
documentatiecentrum van het Ministerie 
van Justitie, Bogaard-Centre, Sir Winston 
Churchilllaan 366, Rijswijk, tel. 070- 
949383, toestel 143/144. 

Algemeen 

107 
Lauderdale, P. Deviance and moral boundaries. 
American sociological review, 41e jrg., nr. 11, 

augustus 1976, blz. 660-676. 

Benaderingen van afwijkend gedrag zoals anomie en 
differentiele associatie zien afwijkend gedrag als het 
product van de beweging van factoren die de morele 
grenzen van een bepaald sociaal systeem te buiten 
gaan. In dit artikel wordt echter voorgesteld om 
afwijkend gedrag te zien als een product van de bewe-
ging van morele grenzen binnen een sociaal systeem. 
Hierbij is de aandacht gericht op bepaalde essentiele 
idecen in de functionele theorie over sociale controle 
en de benadering over afwijkend gedrag via labeling. 
Een nieuwe inhoud wordt aan het begrip afwijkend 
gedrag gegeven. Het belangrijkst acht de schriffster 
het, te verklaren hoe de definitie en de omvang van 
afwijkend gedrag in een bepaald sociaal systeem 
kunnen veranderen, onathankelijk van de acties van 

de personen met een afwijkend gedrag binnen dat 
systeem. Uit het bier beschreven onderzoek blijkt 

dat personen die afwijkend gedrag vertonen, onafhan-
kelijk van hun acties meer worden venvorpen en 



gestigmatiseerd naarmate een externe bedreiging van 
het sociale systeem toeneemt. 
Met literatuuropgave. 

108 
Schwendinger, H. en J. R. Schwendinger. Marginal 
youth and social policy. 
Social problems, 24e jrg., nr. 2, december 1976, 
blz. 184-191 (U.S.A.). 

Dat een deel van de Amerikaanse jeugd in de marges 
van de samenleving terecht komt, is volgens de schrij-
vers te wijten aan de structuur van gezin en school in 
de hedendaagse kapitalistische maatschappij. Het 
naar de marge afdrijven wordt veroorzaakt door het 
economisch stelsel, en o.a. het gezin speelt daarbij, 
een berniddelende rol. De auteurs pleiten derhalve 
voor een wijziging in de economische structuur van 
de maatschappij, die tot stand gebracht moet worden 
via de sociale politick. 
Met literatuuropgave. 

109 
67 	Spoerer, E. Rehabilitation von alkoholauffalligen 

Kraftfahrern in Nordamerika. 
Blutalkohol, 14e jrg., nr. 1, januari 1977, blz. 1-11 
(B.R.D.). 

De schrijver geeft een overzicht van de verschillendc 
programina's met behulp waarvan in Amerika gepro-
beerd wordt verbeteringen aan te brengen in het 
rijgedrag van automobilisten. Een speciale plaats in 
deze programma's wordt ingenomen door de groep 
van rijders onder invloed van alcohol. Zoals uit voor-
beelden blijkt, verschillen de programma's sterk per 
staat zowel in methode, inhoud als organisatie. Vol-
gens de auteur kan men er voor Duitsland veel uit 
leren. Hij wijst er echter nadrukkelijk op, dat na het 
nemen van bepaalde maatregelen ook zal moeten 
worden onderzocht of en in hoeverre deze effectief 
genoemd kunnen worden. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

Zie ook de excerpten nr. 121 en 122. 

110 
Ashworth, A.J. Liability for carrying offensive 
weapons. 
The criminal law review, december 1976, blz. 725- 
736. 

De schrijver gaat na, welke redenen sanctics recht-
vaardigen voor het bezit van wapens en welke 
veranderingen er in de Engelse wetgeving zouclen 



moeten warden aangebracht. In zijn conclusies stelt 
hij voor om het bezit van wapens op zich aan to 
merken als een afzonderlijk strafbaar feit naast het 
daadwerkelijk gebruik. Voorts stelt hij een licentie-
systeem voor, zodat aan bepaalde personen het 
wapenbezit kan worden toegestaan. Met deze voor-
stellen tracht de schrijver eon evenwicht to bereiken 
tussen publieke en persoonlijke vrijheid. 

111 
Clark, T.C. Criminal justice in the courts today. 
Criminal justice review, le jrg., nr. I, voorjaar 1976, 
blz. 55-61 (U.S.A.). 

In Amerika is momenteel sprake van een verbetering 
en modernisering van de strafgerech ten. In dit 
artikel warden de normen voor strafrechtspleging 
besproken zoals die zijn geformuleerd door de 
American Bar Association on wordt het klimaat 
geschetst waarin het land verkeerde toen doze werden 
vastgesteld. Ook besteedt de auteur aandacht aan de 
Speedy Trial Act van 1974 en aan de invloed die 
doze de komende jaren hebben zal voor de straf-
rechtspraak en voor de samenleving. Tenslotte oppert 

68 de schrijver eon aantal ideeen over mogelijke verbe-
teringen in de strafrechtelijke advocatuur; tot nu toe 
laat vooral de opleiding van advocaten veel to wensen 
over. 
Met literatuuropgave. 

112 
Dosip, E.V. De verkeersveiligheid gezien door de 
ogen van de Belgen. Het autonfden en de alcohol. 
Feiten, 13e jrg., nr. 2, januari 1977, blz. 20-24 (N.). 

Naar aanleiding van de verlaging van het strafbare 
alcoholpromillage van 1,5 tot 0,8 word in Belgie 
eon onderzoek uitgevoerd naar drink- on rijgewoon-
ten, de betekenis van het promillage van 0,8 on 
opinies voor alcohol on verkeer. Enkele van de 
resultaten zijn: bijna 22% van de Belgen van 18 jaar 
on ouder gaat tenminste een maal per week naar eon 
cafe. Men drinkt daar overwegend bier on gaat zowel 
op de heen- als terugweg met de auto. Op de vraag 
hoeveel men kan drinken voordat de wettelijke 
linnet bereikt is, geeft 43% eon antwoord dat over-
eenkomt met eon promillage van 0,8 of lager. 

113 
GrillL L. La sospensione condizionale dell'esecuzione 
della pena (Voorwaardelijke opschorting van de straf-
tenuitvoerlegging). 
La giustizia penale, 81e jrg., nr. 10, oktober 1976, 
blz. II 598-607 (I.). 

In 1974 heeft in Italie eon wetsherziening enige 
wijzigingen gebracht in de regeling ten aanzien van 



69 

de voorwaardelijke opschorting van de tenuitvoer-
legging van straffen. Deze wijzigingen betreffen zo-
wel enige principes van dit instituut als praktische 
regelingen. De au teur geeft aan 'at gebleven is als 
vOim 1974 en wat is veranderd. Hij verklaart zich met 
het een en ander niet accoord; hij ziet onbillijkheden 
en tegenstrijdigheden in de nieuwe bepalingen. 
Bovendien is hij van mening dat in geen geval een 
vorige veroordeling bij het al dan Met toekennen van 
voorwaardelijke opschorting mag meetellen, wanneer 
datgene waarvoor de beklaagde vroeger is veroordeeld, 
inmiddels is gedecriminaliscerd of gedepenaliseerd. 

114 
Hammarskjold, Knut. Air piracy as an international 
crime: suggestions for international action. 
International review of criminal policy, nr. 32, 1976, 
blz. 14-20. 

De auteur geeft eerst een omschrijving en uitleg van 
het begrip luchtpiraterij en hij vergelijkt de situatie 
op zee met die in de lucht. Niet overal hecft men 
even sterk de behoefte gevoeld om regels op te stellen 
voor de bescherming van het vliegtuig en de passa-
giers. Daarom worden nu pas door de internationale 
burgerluchtvaartorganisaties minimum-eisen geformu-
leerd. De auteur bespreekt vervolgens de tekort-
komingen van de wet aan de hand van een aantal 
voorbeelden. Hij wijst crop dat op luchtvaartgebied 
geen internationale gedragsregels bestaan die verbon-
den zijn aan sancties bij overtredingen. Daarna gaat 
hij in op het effect dat de diverse internationale 
conven ties gehad hebben. Tenslotte stelt hij de vraag 
of er internationale veiligheidsnormen bestaan, en 
hoeveel waarde hieraan mag worden gehecht met het 
oog op garanties. 

115 
Mele, V. Processo penale ed indagine sulla personalita 
dell'imputato (Strafproces en persoonlijkheidsonder-
zoek bij de verdachte).. 
La giustizia penale, 81e jrg., nr. 10, oktober 1976, 
blz. III 602-606 (I.). 

De justitie in Italie verkeert in een crisis, en de 
ongeloofwaardigheid van de procedure vormt daarin 
een belangrijk punt: het proces gaat buiten de 
werkelijkheid en de mensen om. De rechter weet, 
alles over het gepleegde feit, maar de persoon van de 
dader kent hij niet. De Italiaanse wet verbiedt het 
persoonlijkheidsonderzoek bij de beklaagde; de 
rechter ziet de beklaagde alleen tijdens de zitting en 
op zijn indruk daarvan moet hij zijn oordeel funde-
ren. Dit is volgens de schrijver onmogelijk. Italie 
moet zo snel mogelijk het voorbeeld van de landen 
volgen die het persoonlijkheidsonderzoek we! kennen. 
En vervolgens moet Italie zorgen dat processen 
vuorbeeldig, snel, adequaat en rechtvaardig worden 
gevoerd. 



116 
Myron, R.A. Study of federated criminal justice 
systems: research needs. 
Criminal justice review, le jrg., nr. I, voorjaar 1976, 
blz. 1-10 (U.S.A.). 

De auteur pleit voor vergelijkend onderzoek van 
straftechtssystemen als systemen. Eon goed opgezet 
on effectief werkzaam strafrechtssysteem loin con 
belangrijke rot soden bij het stabiliserenvan con 
federale regeringsstructuur. Daarom beveelt de 
schrhver atm, nauwkeurig studio to maken van de 
besluitvormingsprocessen in het strafsysteem. Speci-
ale aandacht•daarbij verdienen de druk van buiten en 
andere factoren die van invloed kunnen zijn op de 
uiteindelijke beslissingen. Voor het verkrijgen van 
inzicht in de wederzijdse invloed van regcringsstruc-
tuur en het strarrechtssysteem zrin zowel beschriiven-
de verhandelingen als studies van deelonderwerpen 
onontbeerlijk. \reelect moot hierbij worden nagegaan 
hoc de systemen werken dan wie ze in stand houden. 
Dit soort onderzoekingen is niet alleen voor Amerika 
van belang, inaar ook voor de rest van de wereld. 	• 

70 	in 
Pope, C.E. The influence of social and legal factors 
on sentence dispositions: a preliminary analysis of 
offenderbased transaction statistics. 
Journal of criminal justice. 4c jrg., nr. 3, herfst 1976, 
biz. 203-221 (U.S.A.). 

In het in dit artikel beschreven onderzoek word 
nagegaan, welke factorcn van invloed zijn op de 
snort on zwaarte van de straf. Het ondcrzoek had 
betrekking op 32.694 in Noord-Californie gearres-
teerdcn in de period° 1969-1971. Naast de aard on 
de ernst van het delict werden onder nicer leeftijd, 
geslaclit, ras on woonplaats (stud versus platteland) 
als variabelen in hot onderzock betrokken. Enkele 
van de resultaten waren: vrouwen werden over het 
algemeenlichter gestraft dan mannen, vooral in de 
steden. Op het platteland werden negers stronger 
gestraft dan blanken. Dit verschil bled -  aanwezig. 
ook wanneer men rekening hield met vroegere ver-
oordelingen en nog andere variabelen. 
Met literatuuropgave. 

118 
Stephens, G. Criminal justice education: past, 
present and future. 
Criminal justice review, le jrg., or. 1, voorjaar 1976, 
blz. 91-120 (U.S.A.). 

Het Amerikaanse huger onderwijs in het strafrecht 
dateert nog maar van het begin van doze ecuw, en 
pas de laatste tien jaar is het good op gang gekomen. 
De auteur geeft een historisch overzicht vanaf de 
nationale conferentie over strafrecht en criminologic 
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in Chicago van 1909 tot en met de activiteiten van 
de Academic voor strafrechtwetenschappen in 
1975. Hij legt o.m..speciale nadruk op de kenmerken 
van de verschillende onderwijsprogramma's, de 
behoefte aan wetenschappelijke erkenning en op 
groeperingen en verenigingen van (hoog)leraren in 
het strafrecht. Ook gaat hij na welke de speciale 
relatie is tussen het strafrecht en de sociale en poli-
tieke wetenschappen. Tot slot vraagt de schrijver 
zich af hoe in de toekomst het onderwijs in het straf-
recht het best gegeven kan worden. Volgens hem . 
moet het strafrecht als zelfstandige discipline worden 
erkend en moeten er wetenschappelijke normen 
worden geformuleerd en gehandhaafd, teneinde de 
kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

Zie ook excerpt nr. 154. 

119 
Allsopp, J.F. en M.P. Feldman. Personality and anti-
social behaviour in schoolboys. 
British journal of criminology, 16e jrg., nr. 4, oktober 
1976, blz. 337-351. 

In dit artikel wordt een onderzoek besproken waar-
bij Eysenck's theorie met betrekking tot de relatie 
tussen persoonlijkheidskenmerken en deviant gedrag 
wordt getoetst. Deze theorie stelt, dat delinquenten. 
relatief hoog scoren op schalen die neuroticisme, 
extraversie en psychotisme meten. Bij onderzoek 
onder gedetineerden bleek dat de relatie tussen 
ex traversie en deviant gedrag niet vastgesteld kon 
worden. Een mogelijke verklaring hiervoor is het 
effect van gevangenschap op de E-scores. In het bier 
beschreven onderzoek vulden jongens van 11 thn 16 
jaar vragenlijsten in. De resultaten bevestigen in 
grote lijnen Eysenck's theorie. 
Met literatuuropgave. 

120 
Anjou, L.J.M. d'. Geweld op het veld. 
Justitiele verkenningen, nr. 3, 1977, blz. 26-43 (N.). 

Na definities te hebben gegeven van agressie en 
geweld, vraagt de schrijver zich af hoe geweld op het 
voetbalveld verklaard kan worden. Hij onderscheidt 
nib. t. de motivatie 3 vormen van geweld. Behalve 
de motivatie zijn ook leerprocessen en normen van 
belang bij de keuze van een bepaald gedrag. Uit 
cijfermateriaal van de K.N.V.B. kan men afleiden, 
dat het ruwe spel de laatste jaren toeneemt. De 
auteur zoekt hiervoor verklaringen en bezint zich op 
de vraag, welke maatregelen op dit gebied het best 
genomen zouden kunnen worden. Volgens hem 
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moot men het niet-iuwe spel voordeliger maken 
d.m.v. a) beloning van sportier spel en b) wcgnemen 
van voordelen van ruw spel. De schrijvcr doet ver-
schillende suggesties oni dit te verwezenlijken. Tot 
slot wijst hij crop, dat tegenwoordig van de scheids-
rechter veel meet verwacht wordt, dan doze kan 
opbrengen. 
Met literatuuropgave. 

121 
Blishchenko, I.P. International violence as a special 
problem of the fight against crime. 
International review of criminal policy, nr. 32, 1976, 
blz. 8-13. 

We hebben de laatste jaren een toename in het aantal 
terroristische acties gezien, waarin onschuldigen 
slachtoffer werden. Internationaat houdt men rich 
bezig met het probleem van geweldpleging tegen 
naties en burgers in situaties waarin de wet terroris-
tische acties zelfs verbiedt. De bestrijding van 
internationaal terrorisme is thans van het hoogste 
belang geworden en staat op de agenda van de 
Assemblee van de Verenigde Natics. De term 
Internationaal terrorisme' heeft er een ruhnere bete-
kenis gekregen. De schrijver geeft aan de hand van 
citaten cen analyse van de oorzaken van tertorisme, 
en hij beschrijft dat daden van terrorisme zowel in 
oorlogs- als in vredestijd bedreven kunnen worden. 
Terrorisme is verboden o.a volgens de Conventie 
van Geneve in een aantal gevallen. Tot slot beschrijft 
de auteur hoe — via welke conventies en resoluties 
in de Assemblee van de Vercnigde Naties — de 
verschillende artikelen en ontwerp-verdragen in het 
verre en nabije verleden tot stand gekomen zijn en 
hij bespreekt de inhoud ervan. 

122 
Clifford, W. New and special problems of crime: 
national and transnational. 
International review of criminal policy, nr. 32, 1976, 
blz. 3-7. 

Nieuwe en speciale problemen net de auteur in de 
misdaad van deze tijd, zoals vliegtuigkapingen, 
•geweldpleging, toenemende jeugdcriminaliteit en 
drughandel. De technologische ontwikkeling heeft 
zijn eigen type van misdaad; misbruik van computer-
gegevens, vervalsingen van antiek en kunstdiefstallen 
zijn nationaal zowel als internationaal zeer winst-
gevend. De schrijver gaat in op de volgens hem steeds 
onveiliger wordende leefsituatie van de burgers en 
ziet hier eon taak voor overheid en politic. Tegen-
woordig zijn de mogclijkheden voor dielstal groter, 
ook doordat het onderscheid tussen handel en 
diefstal moeilijk to maken is. Er is een vorm van 
internationale samenwerking en een nicuwe wet-
geving nodig om deze verschijnselen to bestrijden. 



Het is moeilijk misdaden te bestrijden die georga-
niseerd en in groepsverband bedreven worden. Urba-
nisatie is een ontwikkeling die een geheel nieuwe 
eigen problematiek heeft — de bescherming die 
vroeger uitging van een gemeenschap is thans veel 
minder. De schrijver acht het belangrijk dat we ons 
internationaal bezinnen op het strafrecht, daarbij re-
kening houdend met de nieuwe en speciale proble-
men, zoals in dit artikel beschreven. 

123 
Dijk, J.J.M. van. Nijmeegse impressies. 
Delikt en delinkwent, 7e jrg., nr. 2, februari 1977, 
blz. 79-91 (N.). 

De auteur geeft een reactie op het artikel `Beleids-
onderzoeken nader geanalyseerd' van M. Zwanenburg 
en G. Bruinsma (Delikt en dilinkwent, nr. 1, januari 
1977, blz. 5-15). Hij geeft aan, dat deze recensenten 
van vier rapporten van het W.O.D.C. geen acht 
hebben geslagen op de specifieke doelstellingen die 
de auteurs bij het schrijven ervan voor ogen hebben 
gehad. Het uitgangspunt voor het W.O.D.C. was 
namelijk, dat de rapporten goed leesbaar dienden 

73 	te zijn voor de beleidsmakers en journalisten. 
Relevante informatie voor collega-onderzoekers kan 
worden gevonden in een aantal basisrapporten. Ver-
volgens gaat de auteur wat meer gedetailleerd in op 
de kritische kanttekeningen van de heren Z. en B. 
Hij besluit tenslotte met de opmerking dat de 
kritiek van de heren Z. en B. zijns inziens onredelijk 
is en geen serieuze bijdrage levert aan de discussie 
rond de genoemde rapporten. 
Zie ook excerpt nr. 139. 

124 
Erickson, M.L. en J.P. Gibbs. Further findings on 
the deterrence question and strategies for future 
research. 
Journal of criminal justice, 4e jrg., nr. 3, herfst 
1976, blz. 175-189 (U.S.A.). 

In het in dit artikel beschreven onderzoek toetsen 
de auteurs een tweetal hypothesen, ontleend aan de 
theorie van generale preventie. Zij gaan na welke 
relatie er bestaat tussen de omvang van een zevental 
vormen van criminaliteit en (1) de mate van zeker-
heid dat een straf volgt en (2) de zwaarte van de 
straf. Zij analyseren criminaliteitscijfers en cijfers 
over het aantal veroordelingen in een groot aantal 
staten. Tussen de omvang van de onderzochte vor-
men van criminaliteit en de mate van zekerheid dat 
een straf volgt, werden significante negatieve 
correlaties gevonden. Dit was niet het geval bij het 
veronderstelde verband tussen omvang en zwaarte 
van de straf. Aan het slot van het artikel gaan de 
auteurs in op mogelijkheden voor verder onderzoek 
en theorievorming. 
Met literatuuropgave. 
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125 
Fisher, J.C. Homicide in Detroit: the role of 
firearms. 
Criminology, 14e jrg., nr. 3, november 1976, 
blz. 387400 (GB.). 

De schrijver gaat na wat de invloed is van het bezit 
van vuurwapens op het stijgend aantal moorden in 
Detroit. De mogelijkheden van vuurwapens worden 
vergeleken met die van andere wapens. Vervolgens 
wordt de beschikbaarheid in relatie gebracht met 
andere variabelen die het aantal moorden zouden 
kunnen beihvloeden. De auteur komt tot de conclu-
sic dat de meerderheid van de toename van moorden 
kan worden toegeschreven aan de toename van 
vuurwapens. 
Met literatuuropgave. 

126 
Flango, V.E. en E.L. Sherbenou. Poverty, urbaniza-
tion and crime. 
Criminology, 14e jrg., nr. 3, november 1976, 

• blz. 331-346 (GB.). 

De schrijvers pogen aan de hand van zcs onafhanke-
hike variabelen to komen tot een evaluatie van de 
situationele determinanten van criminaliteit. Urba-
nisatie on armoede bleken de voornaamste criniino-
gene krachten te zijn. Geconcludeerd wordt dat 
grotere steden niet representatief zijn voor alle 
steden. Ook block dat het verband tussen sociaal-
economische variabelen en criminaliteit in grote 
steden grater was dan in kleinere steden. 
Met literatuuropgave. 

127 
Friday, P.C. on J. Hage. Youth crime in postindus-
trial societies: an integrated perspective. 
Criminology, 14e jrg., nr. 3, november 1976, 
blz. 347-368 (GB.). 

Aan de hand van eon aantal bekendc feiten m.b.t. 
jeugdcriminaliteit komen de schrijvers tot eon uit-
gebreid theoretisch kader waarin ook andere theo-
neon worden verwerkt. Ze geven het verband aan 
tussen macro- en microdeviantie-analyse en maken 
hierbij gebruik van Durkheim's begrippen van 
sociale integratie. Geconcludeerd wordt dat structu- 
role condities in de gemeenschap de aard on kvvaliteit 
van relaties beiindoeden. Jeugderiminaliteit ontstaat 
volgens de schrnvers wanneer jeugd gersoleerd raakt 
on slechts contact heeft met de eigen groep. 
Met literatuuropgave. 

128 
Gibbs, J.P. on M.L. Erickson. Crime rates of 
American cities in an ecological context. 
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American journal of sociology, 82e jrg., nr. 3, 
november 1976, blz. 605-620. 

De omvang van verschillende vormen van criminali-
teit wOrdt meestal uitgedrukt in het aantal delieten 
per 100.000 inwoners van een bepaalde regio. Naast 
de twijfelachtigheid van de betrouwbaarheid en 
validiteit van het aantal geregistreerdc misdrijven 
doet zich het probleem voor, dat de op deze wijze 
uitgedrukte omvang van de criminaliteit geen 
rekening houdt met het werkelijk aantal potentiele 
slachtoffers en eveninin met het feit, dat delicten 
gepleegd worden door personen die niet wonen in 
de betreffende regio. Criminaliteitscijfers van regio's 
met verschillende stedelijke centra worden daardoor 
onvergelijkbaar. De auteurs bespreken een onderzoek 
waarbij cijfers van 372 steden met meer dan 50.000 
inwoners werden vergeleken. 
Met literatuuropgave. 

129 
Gill, 0. Urban stereotypes and delinquent incidents. 
British journal of criminology, 16e jrg., nr. 4, 
oktober 1976, blz. 321-336. 

De au teur beschrijft een aantal incidenten tussen de 
politic en groepjes werkloze jongens van 15 tot 20 
jaar. Het artikel is gebaseerd op een observatie-
periode van meer dan 18 maanden. De straat waarin 
de incidenten plaatsvonden werd door de politic 
als de moeilijkste' straat van de stad gekenschetst. 
Aan de hand van een gedetailleerde beschrijving van 
incidenten waarbij de jongens regelmatig opgepakt 
werden wegens overtredingen van de openbare orde, 
toont de auteur de rol van bestaande stereotypen 
aan. De jongens hebben het gevoel regelmatig 
geprovoceerd te worden terwijl de politic ervan 
uitgaat dat zo'n groepje jongelui crop uit is 
moeilijkheden te veroorzaken. 
Met literatuuropgave. 

130 
Griffiths A.W. en A.T. Rundle. A survey of male 
prisoners. 
British journal of criminology, 16e jrg., nr. 4, oktober 
1976, blz. 352-366. 

Het doe van het in dit artikel beschreven onderzoek 
was de demografische, sociologische en psychiatrische 
kenmerken vast te stellen van de gedetineerden die 
ill een grotc Londense gevangenis verbleven tijdens 
de periode 7 februari-30 mei 1973. De gegevens 
werden verzameld via dossieranalyse, vragenlijsten en 
interviews. Dit artikel behandelt de gegevens met 
bctrekking tot de familieachtergronden van de 
gedetineerden. De resultaten zijn in overeenstemming 
met eerder onderzoek. Enkele ervan waren: De gede-
tineerden komen uit gezinnen met gemiddeld 5,4 



kinderen, het rangnummer in het gezin loopt uiteen, 
relatief veel familieleden hebben eveneens een 
delinquent verleden. Er block een duidelijke relatic 
tussen delinquent gedrag en onvolledigheid van het 
gezin. 
Met literatuuropgave. 

131 
Harris, K.D. Cities and crime, a geografic model. 
Criminology, 14e jrg., nr. 3, november 1976, 
blz. 369-386 (G.B.). 

De schrijver geeft een ecologisch model van inter-
stedelijke criminalitcit. Het model is volgens hem 
uniek, omdat het de geografische context benadrukt 
en gebaseerd is op meer steden dan in elk voorgaand 
onderzoek. In dit verband onderzocht hij de correla-
tie tussen vijf maatstaven van ernstige criminaliteit 
en 25 sociaal-economische variabelen. De auteur trekt 
de conclusie dat de resultaten eerdere bevindingen 
op dit terrein bevestigen. 
Met literatuuropgave. 

76 	132 
Heilbrun, A.B., U. Knopf en P. Bruner. Criminal 
impulsivity and violence and subsequent parole 
outcome. 
British journal of criminology, 16e jrg., nr. 4, oktober 
1976, blz. 367-377. 

Na een overzicht te hebben gegeven van de literatuur 
met betrekking tot het voorspellen van de resultaten 
van voorwaardelijke invrijheidstelling (parole), 
bespreken de auteurs een ondcrioek waarbij onder 
sneer werd nagegaan wat de relatie is tussen de ernst 
van het delict waarvoor men veroordeeld is on de 
genoemde resultaten. Centraal staat hierbij de mate 
waarin het gepleegde delict weloverwogen is 
gepleegd, dan wel iinpulsief. De auteurs onderschei-
den tien factoren die hierbij eon rol spelen (zelf-
beheersingsindexen). Enkele van de resultaten waren: 
plegers van agressieve delicten brachten het or 
tijdens de v-i. beter af dan plegers van ,niet-agressieve 
delicten. Delinquenten die de periode van 'parole' 
zonder problemen afsloten, hadden vooral impulsieve 
delicten gepleegd. 
Met literatuuropgave. 

133 	• 
11 pro blema della custodia preventiva nell'ambito 
delle istituzioni minorili (Het probleem van de 
preventieve hechtenis in het milieu van de inrichtin-
gen voor minderjarigen). 
Esperienze di rieducazione, 22e jrg., nr. 3, juli/sep-
tember 1975, blz. 24-96 (I.). 

Het Casal del Marmo to Rome is eon inrichting die 
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een afdeling heeft waar minderjarigen in preventieve 
hechtenis (p.h.) zitten. Er is daar in 1974 een 
experiment gehouden waarvan dit artikel de 
kritische analyse vormt. De werkgroep die het 
experiment leidde, wilde trachten het beleid om te 
buigen van bewaking naar heropvoeding. Om dat . 
laatste te bereiken zou veel geschoold (niet-militair) 
personeel nodig zijn, dat minder lang hoeft te wer-
ken dan nu het geval is en dat zich persoonlijk met 
de jongens kan bezighouden. Een experiment met 
vakopleiding en algemene schoolopleiding is niet 
geslaagd. De jongens hebben uitsluitend belangstel-
ling voor hun rechtszaak. Het artikel behandelt de 
verschillende categorieen first offenders en recidivis-
ten in verband met de noodzaak van een snel ontslag 
uit de p.h. en een eventuele nabehandeling, al dan 
niet in combinatie met behandeling van het milieu. 
Algemene richtlijnen zijn: 1) de p.h. tot een mini-
mum beperken; 2) de rechtszaak zo snel mogelijk 
tot klaarheid brengen; en 3) waar nodig de relatie 
met het eigen milieu trachten te verbeteren. De 
conclusie luidt dat ten aanzien van minderjarigen de 
gehele p.h.-politiek onmiddellijk moet worden veran-
derd in een politiek van sociale hulpverlening. 

134 
Junger-Tas, J. Verborgen jeugddelinquentie in een 
Belgisch stadsmilieu. 
Delikt en delinkwent, 6e jrg., nr. 10, december 
1976, blz. 587-602 (N.). 

De schrlifster wil twee volgens haar fundamentele 
vragen beantwoorden: 1) Zijn de misdrijven die in 
de officiele gerechtelijke statistiek voorkomen een 
representatieve steekproef van het totaal aan 
gepleegde feiten? en 2) Zijn de geregistreerde over-
treders representatief voor de totale overtreders-
populatie? Zij verrichtte hiertoe in 1973 en 1974 
een onderzoek te Brussel waarbij 402 jongeren 
werden gernterviewd. Uit de resultaten blijkt o.m., 
dat tweederde van de ondervraagden gedurende de 
3 jaar die aan het onderzoek vooraf gingen minstens 
een delict had gepleegd. De meeste delicten worden 
door 2 of 3 kameraden tezamen gepleegd. Meisjes 
pleegden veel meer delicten dan verwacht werd. Er 
was nauwelijks een relatie tussen sociale klasse en 
criminaliteit. Tot slot wijst de auteur crop, dat 
onderzoek naar verborgen criminaliteit studies van 
geregistreerde delinquenten zeker niet overbodig 
maakt. Wel vormt het daarop een waardevolle coffee-
tie en aanvulling. 
Met literatuuropgave. 

135 
Levine, J.P. The potential for crime overreporting in 
criminal victimization surveys. 
Criminology, 14e jrg., nr. 3, november 1976, 
blz. 307-330 (G.B.). 



De schrijver kritiseert de methodologie van onder-
zoeken naar slachtoffers van criminaliteit. Hij geeft 
aan wat volgens hem de oorzaken zijn van de fouten 
die leiden tot te hoog geschatte aantallen slacht-
offers. Er wordt ecn aantal redenen gegeven waarom 
veel informatie die door de slachtoffers gegeven 
wordt, onjuist zou zijn. Tenslotte gnat de auteur na, 
welke organisatorische verplichtingen er de oorzaak 
van kunnen zijn dat onderzoekers met de gegevens 
tot een hogere criminaliteit komen dan waarvan in 
werkelijkheid sprake is. 
Met literatuuropgave. 

136 
Peretti, P.O. Gil orientamenti di valori del minorenni 
disadattati e i loro effetti sulla prevenzione e ii 
trattamento del disadattamento (Waarde -orienterin-
gen bij onaangepaste minderjarigen en de gevolgen 
daarvan voor de preventie en de behandeling van de 
onaangepastheid). 
Quaderni di criminologia clinica, 18e jrg., nr. 2, 
april-juni 1976, blz. 209-228 03. 

Met als uitgangspunt de stelling dat aangepaste en 
78 	niet-aangepaste jongeren een totaal verschillende 

waarde-orientering hebben, heeft de auteur in 
Chicago een onderzoek hiernaar gedaan bij twee 
groepen van 50 onaangepaste jongeren van 13 tot 15 
jaar, en bij een controle-groep van 50 aangepaste van 
dezelfde leeftijden. Deze groepcn zijn ook horizon-
taal vergeleken naar leeftijdsfase. Het onderzoek 
betrof waarde-orienteringen op fysiek, emotioneel, 
sociaal en religieus gebied. Het word gedaan door 
middel van vragenlijsten waarop de jongens bij 
vragen naar sociale situaties en naar waarden, van de 
gegeven vaste antwoorden het volgens hen beste 
moesten aankruisen. De resultaten van het onder-
zoek zijn in tabellen weergegcven en worden door de 
auteur nader toegelicht. De verschillen blijken zeer 
groat. De kwaliteit van het ouderlijk milieu is hierbij 
bepalend, en niet de sociale klasse, godsdienst, rat of 
opleidingsniveau. De waarde-orientering vormt zich 
bij het socialiseringsproces. Dit houdt in dat bij 
heropvoeding van onaangepaste jongeren het gehele 
gezin op de helling moet: behandeling van alleen de 
symptomen, het gedrag van de jongeren, heeft 
weinig zin. De schrijver geeft richtlijnen voor een 
dergelijke procedure. 
Met litcratuuropgave. 

137 
Thompson, R.J. en J. Lozes. Female gang delinquen-
cy. 
Corrective and social psychiatry, 22e jig., nr. 3, 
1976, blz. 1 -5 (U.S.A.). 

Door hun betrokkenheid bij een psychologisch 
evaluatie- en behandclingsprogramma voor jeugdige 
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delinquenten en hun ouders, bemerkten de auteurs 
dat er ook 'gangs' voorkomen die uit vrouwen 
bestaan. Zij vroegen zich af of er ook een subcultuur 
bestaat voor vrouwelijke gang-leden, met een daarbij-
behorend persoonlijkheidspatroon en een neiging tot 
mannelijk georienteerde activiteiten. Van zeven gang-
leden en van een controle-groep uit het bovengenoem-
de programma werden de persoonlijkheidskenmerken 
bekeken door middel van de Jesness Inventory. 
Vrouwelijke delinquenten die bij een 'gang' behoren 
blijken een andere persoonlijkheidstructuur te bezit-
ten dan niet-leden. Een overzicht van het vberkomen 
van misdrijven gepleegd door jeugdigen en van de 
bijdrage door vrouwen aan typisch mannelijke mis-
drijven in de jaren 1967 tot 1974, geeft niet alleen 
een significante toename te zien van het misdaad-
cijfer voor vrouwen, maar ook een significante 
toename van vrouwen die misdrijven plegen welke 
tot nu tde als typisch mannelijk worden beschouwd. 

138 
Virkkunen, M. Parental deprivation and recidivism 
in juvenile delinquents. 
British journal of criminology, 16e jrg., nr. 4, 
oktober 1976, blz. 378-384. 

Reeds tientallen jaren hebben criminologen zich 
bezig gehouden met de relatie tussen criminaliteit 
en de afwezigheid van een of beide ouders. In 1947 
publiceerde Bowlby als eerste een onderzoek waar-
bij een dergelijke relatie werd aangetoond. Na een 
literatuuroverzicht te hebben gegeven bespreekt de 
auteur een onderzoek waarbij gegevens werden 
verzameld over alle in 1965 in Finland tot gevange-
nisstraf veroordeelde jongens en meisjes van 16-20 
jaar. Bij een vergelijking van recidivisten met een 
controle-groep bleek dat beide groepen niet 
verschilden voor wat betreft het aantal malen dat 
een van de ouders was overleden. Wel hadden 
recidivisten minder vaak stiefvaders of adoptief-
vaders. Ook bleek dat de dood van de vader bij de 
recidivisten vaker tijdens de puberteit plaats had 
gevonden dan daarvoor. Dergelijke verschillen werden 
niet gevonden met betrekking tot de dood van de 
moeder. De groepen verschilden niet m.b.t. het aan-
tal echtscheidingen bij de ouders. 
Met literatuuropgave. 

139 
Zwanenburg, M. en C. Bruinsma. Beleidsonderzoek 
nader geanalyseerd. 
Delikt en delinkwent, 7e jrg., nr. 1, januari 1977, 
blz. 5-15 (N.). 

De auteurs bespreken aan de hand van een aantal 
punten een viertal rapporten van het Wetenschappe-
lijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie, te weten: 
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— Geregistrcerde en niet-geregistreerde criminaliteit 
— De Nederlandse gemeenteraad en de criminaliteit 
— Onrustgevoelens in Nederland 
— Misdaadverslaggeving in Nederland. 
Zij zijn van mening dater onderzocktechnisch veel 
op de rapporten aan te merken is. Bovendien is de 
rapportage volgens hen zodanig, dat de conclusies 
niet door de bevindingen worden aangegeven. Ten-
slotte achten de auteurs het verband tussen de 
onderzoeksconclusies en de beleidsconclusies 
onduidelijk en missen zij een logische samenhang 
tussen de rapporten. Zij benadrukken dat ook bij 
rapporten die voornamelijk beleidsgericht zijn, deze 
tekortkomingen niet mogen voorkomen. 
Zie ook excerpt nr. 123. 

Rechtssociologie 

Zie ook excerpt or. 155. 

140 
Palmer, J.N.J. Evils merely prohibited. 
British journal . of law and society, 3e jrg., nr. 1, 
zomer 1976, blz. 1-16. 

net artikel geeft de gedachten weer over eigendom 
en criminaliteit bij de hervorming van het strafrecht 
tijdens de Engelse industriele revolutie. Hierbij wordt 
getracht deze massale hervorming to plaatsen in het 
kader van de `kritische criminologic', zoals die is 
verwoord door Taylor, Walton en Young. De auteur 
beschrijft de opvattingen over het begrip eigendom 
zowel van de vernieuwers als van de conservatieven. 
Hij legt uit door welke politieke veranderingen de 
hervormers uiteindelijk wonnen en waarom zij gelijk 
hadden met de bewering dat hun inzicht het enig 
juiste was. 
Met literatuuropgave. 

141 
Podgorecki, A. Empirical sociology of law. 
International review of criminal policy, nr. 32, 1976, 
blz. 45-55. 

De auteur tracht tot een definitie van rechtssociologie 
te komen en onderzoekt de definities zoals die te 
vinden zijn bij verschillende auteurs. De rechtssocio-
logie heeft verscheidene ervaringen gebundeld die 
zowel voor de sociologic als de rechtswetenschappen 
betekenis hebben. De schrijver behandelt uitvoerig 
de verschillende methodes die er zijn om inzicht te 
krijgen in de ingewikkelde gang van zakcn van rechts-
en sociale processen. Hierna volgt een beschrijving 
van de gebieden waarop de rechtssociologie zich 
beweegt; dit zijn voornamelijk a) waardesystemen, 
b) de socialisatie van wetten en normen, c) sociale 



determinanten, factoren die veranderingen veroorza-
ken. De schrijver concludeert dat rechtssociologie 
niet louter een toepassing kan zijn van sociologische 
methodes op de oude problemen van de rechts-
filosofie — het zou dan kunnen ontaarden in een 
vervanging van de jurisprudentie. Volgens hem omvat 
de rechtssociologie veel meer dan men vroeger heeft 

. gedacht en is een meeromvattende aanpak vereist. 

142 
Young, P. A sociological analysis of the early history 
of probation. 
British journal of law and society, 3e jrg., nr. 1, 
zomer 1976, blz. 44-58. 

De schrijver tracht een verklaring te vinden voor de 
historische ontwikkeling rond de Engelse probation 
(voorwaardelijke veroordeling) in de 19e eeuw. Deze 
maatregel is volgens hem voortgekomen uit de 
verhoudingen tussen de sociale klassen van die tijd. 
Nauwkeuriger gezegd, de oorsprong van probation is 
gelegen in de ideologische perceptie omtrent aard, 
oorzaak en inhoud van sociale problemen zoals die 
bestond bij revolutionair denkenden in de midden- 

81 

	

	klasse, en in de sociale actie die hierop volgde. Om 
deze bewering kracht bij te zetten, beschrijft de 
auteur twee nauw met elkaar samenhangende 
thema's. Ten eerste geeft hij een analyse van hoe de 
ideologie in de 19e eeuw in elkaar zat en ten tweede 
legt hij uit, hoe het sociale werk is uitgegroeid van 
verspreide liefdadige initiatieven tot het betrekkelijk 
goed georganiseerde, bestuurlijke en ambtelijke 
geheel dat het nu is. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen 

Zie ook excerpt nr. 153. 

143 
Adams, D. en J. Fischer. The effects of prison 
residents' community contacts on recidivism rates. 
Corrective and social psychiatry, 22e jrg., nr. 4, 
1976, blz. 21-27 (U.S.A.). 

De schrijvers onderzoch ten of de veronderstelling 
juist is, dat gedetineerden met goede contacten bui-
ten de gevangenis minder kans lopen opnieuw 
veroordeeld te worden. Zij komen tot de conclusie 
dat er een tendens is in de gegevens die . erop wijst dat 
hun hypothese juist is. Deze tendens werd echter 
niet bevestigd door parametrisch statistische onder-
zoeken. Verder onderzoek is volgens hen nodig om 
na te gaan of het stimuleren van contacten met 
buiten de recidive zal kunnen doen afnemen. 
Met literatuuropgave. 
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Alberti Polignani, A.M. to carceri femminill (De 
vrouwengevangenissen). 
Rassegna di studi pcnitenziari, 26e jrg., nr. 3/4, 
mei/augustus 1976, blz. 423-437 (I.). 

De auteur besehrifft de toestand in de vrouwengcvan-
genissen in ItaliLi zoals doze in 1975 was. Eon vrou-
wengevangenis is jets totaal anders dan con inannen-
gevangenis, ten cerstc doordat eon vrouw psycholo-
gisch gezien eon ander wezen is dan eon man, maar 
ook doordat in eon vrouwengevangenis kindercn tot 
3 jaar kunnen verblijven. De vrouwengevangcnis is 
zelden in het nieuws. Criminaliteit under vrouwen 
neemt wel toe. De meeste vronwelijke delinquenten 
komen uit een laag sociaal-eeonomisch milieu, zijn 
weinig ontwikkeld en/of zwakbegaafd, en oneven-
wichtig. De vrouwen die dclieten legcn de zeden 
begaan, zijn heel mocilijk heropvoedbaar. Over het 
algemeen schikken vrouwen zich gcmakkelnker in 
het gevangenisbestaan dan mannen. Er bestaan gcen 
apart° afdelingen voor minderjarige meisjes, hoewel 
doze groep ecn apartc behandeling en therapie zeer 
nodig heeft. Het gebied van zinrijke gevangenis-
arbeid en van scholing en opleiding van gedetineerde 

82 	vrouwen wordt totaal verwaarloosd. De Riding 
berust altijd bij mannen. De bewaaksters zijn 
vrouwen, aan wicr vorming en opleiding nog van 
alles ontbrcekt. De schruver concludeert dat detentie 
van eon vrouw het gczin inecr ontwricht dan die van 
eon man. De social° zorg dient zich dan ook uit to 
strekkcn tot dat gezin on ook de vrijgclaten vrouw 
hoof t nog begeleiding nodig. 

145 
Brassine, X. de la. Her penitentiair laridbouwcentrum 
pan St. Hubert. 
Bulletin van het bestuur strafinrichtingen, 30e jrg., 
nr. 2, !naafi/and! 1976, biz. 83-97 (B.). 

De beschreven inrichting is eon open inriehting, 
bestemd voor Franstalige volwassencn. Hot betreft 
hoofdzakelijk gelegenheidsdelinquenten. Ook 
jongeren met een korte strafduur worden opgeno-
men en in uitzonderingsgevallen tevens landlopers en 
langgestraften vlak voor hun v.i. Dc inrichting fun-
geert tevens als regionale inrichting voor veroordecl-
den met bcperkte hechtenis, weekendarrest of 
beperktc vrijheid. De arbeid omvat landbouw, 
veeteelt, onderhoudswerk en huisdiensten. De 
berocpsopleidingen die gegeven worden zijn vooral 
gegrond op de landbouw on aanvcrwante activiteiten. 
Na con sehets to hebben gegevon van de geschiedenis 
van de inrichting, bespreekt do auteur de gebouwen, 
de bestemming, bet regiem, de arbeid, de beroeps-
opleiding, de vrijetijdsbesteding en de reclasserings-
activiteiten. 
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Brief, A.P., J. Munro en R.J. Aldag. Correctional 
employees' reactions to job characteristics: a data 
based argument for job enlargement. 
Journal of criminal justice, 4e jrg., nr. 3, herfst 1976, 
blz. 223-230 (U.S.A.). 

Door middel van 'job enlargement', het verbreden 
van het takenpakket, kan een werknemer binnen 
zekere grenzen een grotcre mate van verantwoorde-
lijkheid gegeven worden. Na een inleiding waarin de 
voordelen en mogelijklieden van job enlargement 
binnen het gevangeniswezen worden besproken, 
geven de auteurs de resultaten van eon onderzoek 
onder gevangenispersoneel. In dit onderzoek 
werden attituden gemeten met betrekking tot hun 
werk en word nagegaan of de respondenten een 
taakuitbreiding positief beoordeelden. Het onder- 
zoek toont aan dat ook in het gevangeniswezen doze 
inderdaad positief geacht wordt to werken, zowel op 
de motivatie als op het plezier in het werk. 
Met literatuuropgave. 

147 
83 	Huff, R. The development and diffusion of prisoners' 

movements. 
The prison journal, 55e jrg., nr. 2, herfst-winter 1975, 
blz. 4-20 (U.S.A.). 

De auteur bespreekt het ontstaan en de ontwikkeling 
van (vak)verenigingen van (ex)gedetineerden en van 
organisatics en verenigingen die opkomen voor de 
belangen van gedetineerden. In Europa zijn het 
vooral de Scandinavische landen die dergelijke acti-
viteiten kennen. In Zweden de K.R.U.M. en de 
F.F.C.O.,, in Noorwegen de K.R.O.M. en in Finland 
de K.R.I.M. Verder besteedt de auteur aandacht aan 
de Engelse Howard League, de N.A.C.R.O. en andere 
organisaties. Meer uitvoerig worden Amerikaanse 
organisaties besproken. Volgens de schrijver zijn 
dergelijke bewegingen van groot belang bij het voor-
Icemen van wat Toffler de 'future shock' noemde. 
Met literatuuropgave. 

148 
La sezione di custodfa dell'Istituto 'C. Beccaria' di 
Milano (De afdeling preventieve hech tenis van de 
inrichting Beccaria' te Milaan). 
Esperienze di rieducazione, 22e jrg., nr. 4, oktober/ 
december 1975, blz. 9-42 (I:). 

In bovengenoemde afdeling, die in 1973 is gereorga-
niscerd, zijn momenteel 60 plaatsen voor minder-
jarigen en jaarlijks zitten er ongeveer 1200. Zij 
wachten op juridische maatregelen wegens onaan- 
gepast gedrag of karakterstoornissen; dit laatste op 
grond van een wet uit 1956. Deze wet beoogt jets 
heel anders dan een gevangenissituatie, waarvan 



echter in de praktijk niets terecht komt. De jongens 
die er zitten ervaren de situatie in elk geval zelf als 
`gevangenis' en gedragen zich daarnaar. De directie 
stelt pogingen in het werk tot verbetering, maar bet 
gebouw is ongeschikt, Cr is een bijzonder groot 
verloop en het militaire bewakingspersoneel werkt 
niet mee. Het werk van de specialisten is in de 
praktijk moeilijk en onbevredigend. De taak van 
degenen die de jongens een beroepsopleiding willen 
geven en die van de gewone onderwijzers is al even 
moeilijk, omdat de jongens dit alles afwijzen. De 
inrichtingskapelaan kan nog wel lets bereiken op het 
gebied van maatschappelijke hulpverlening voor na de 
vrijlating, maar ook dit is lang niet voldoende. 

149 
MacDougall, E.C. Corrections has not been tried. 
Criminal justice review, lc jrg., nr. 1, voorjaar 1976, 
blz. 63-76 (U.S.A.). 

Een tocnemend aantal deskundigen op het gebied 
van bet gevangcniswezen pleit voor een terugdringen 
van het rehabilitatiemoder. Zij beweren dat 
inmiddels voldoende bewezen is dat dit niet werkt. 

84 	Volgens de schrijvers van dit artikel echter is dat 
niet waar en wordt bet alleen maar gezegd omdat de 
toepassing van het model nogal ingewikkeld blijkt. 
Hij maakt m.b.t. het gevangeniswczen ecn vierdeling 
in preventicve hechtenis, v.v., gevangcnisstraf en vi. 
Hij geeft voor elk van deze terreinen aan, waarom 
pogingen tot toepassing van het rchabilitatiemodel 
tot nu toe mislukt zijn. Vervolgens betoogt de auteur 
hoe er naar zijn mening met het model wel succes 
kan worden geboekt. Tenslotte ontwikkelt hij een 
model voor het gevangeniswezen van 1986 en legt 
ook daarbij veeleer de nadruk op rehabilitatic dan op 
opsluiting van delinquenten uit veiligheidsoverwe-
gingen. 

150 
Ortoleva, G. Esperienze di osservazione e trattamen-
to nello stabilimento penale di Saluzzo (Experimen-
ten/ervaringen met observatie en behandcling in de 
strafinrichting van Saluzzo). 
Rassegna di studi penitenziari, 26e jrg., nr. 3/4, 
mei/augustus 1976, blz. 383-391 (I.). 

In Saluzzo is men in 1966 begonnen met sociale 
hulpverlening aan gedetineerden. De overweging 
daarbij was, dat men hen goed moet kennen eer men 
iets aan hen wil gaan doen. Het doe! van het experi-
ment was bovendien, de tegenstelling tussen de 
gevangenis en de wereld daarbuiten te vermindcren, 
en waar mogelijk concrete hulp tc verlenen. Aan het 
experiment werkten advocaten, artsen, priestcrs, 
maatschappelijk werkers, docenten en psychologen 
mee. Men voerde individucte persoonlijkheids-
onderzoeken uit, observcerde de groepsdynamiek 



bij de gedetincerden, en bood recreatie-, studie- en 
opleidingsmogelijkheden. Er is nu een vast beroeps-
team gevormd dat zal onderzoeken op welke manier 
men kan voortgaan. De in Saluzzo gevolgde werk-
wijze ontmoet veel wantrouwen en kritiek. Het team 
zelf stuit ook geregeld op problemen die inherent 
zijn aan het uitvoeren van experimenten. De auteur 
beschrijft hoe men in Saluzzo tracht de beoogde 
vernieuwingen te verwezenlijken. 

151 
Scharf, P. Democracy and prison reform: a theory of 
democratic participation in prison. 
The prison journal, 55e jrg., nr. 2, herfst-winter 
1975, blz. 21-33 (U.S.A.). 

Bij hervormingspogingen binnen het gevangeniswezen 
wordt participatie van gedetineerden in het democra-
tisch beheer van een gevangenis zowel door conserva-
tieven als radicalen afgewezen. N a een uiteenzetting 
over de inhoud van het begrip `democratisch beheer' 
bespreekt de auteur wat er zoal in de weg staat voor 
participatie van gedetineerden. Op basis van 
Kohlberg's theorie met betrekking tot morele oorde- 

85 	len hebben docenten van de Harvard Universiteit 
toch een model ontwikkeld voor de invoering van 
gedetineerden-participatie. Dit model werd toegepast 
en geevalueerd in een vrouwengevangenis in 
Connecticut in 1971. De resultaten zijn veelbelovend. 
Met literatuuropgave. 

152 
Thomas, C.W. en S.C. Foster. On the measurement 
of social roles adaptations in the prison community 
Criminal justice review, le jrg., nr. 1, voorjaar 1976, 
blz. 11-21 (U.S.A.). 

Onderzoek met betrekking tot de sociale rollen die 
door gevangenen worden aangenomen, is zeer 
belangrijk. In dit artikel wordt .de  betekenis bespro-
ken van het verzamelen van gegevens over de houding 
die gedetineerderi in 'de gevangenis aannemen en hoe 
met behulp van deze gegevens pogingen kunnen 
worden ondernomen om in deze houding en in het 
gedrag veranderingen aan te brengen. De schrijvers 
onderzoeken in hoeverrre onderscheid gemaakt kan 
worden tussen typen gedetineerden. Verder gaan ze 
na of via hun onderzock voorspeld kan worden, 
welke andere factoren een rol spelen bij de aan-
passing aan het opgesloten zijn. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

153 
Archer, C.P., R.P. Lowry en G.A. Read. The welfare 
of the prisoner. 
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Prison service journal, nr. 24, oktober 1976, blz. 2-5 
(GB.). 

Centraal in dit artikel staat de taak van zowc1 de 
welfare-officers ('gewone' maatschappelijk werkers 
in de gevangenis) als van de 'probation officers' 
(reclasserings-maatschappelijk werkers). In 1969 word 
door het Home Office het taakgebied van de 
'probation officer' omschrevcn als: het normale 
communicatie-kanaal met betrekking tot sociale 
problemen met de buitenwcreld en de planning van 
de nazorg. In eon recent memorandum van het 
Engelse gevangeniswezen wordt de taak en positie 
van de 'welfare officer' geschetst, waarbij de nadruk 
ligt op de manier waarop gedetineerden doze 
'welfare officers' ervaren. Dit memorandum laat • 
zien op welke wijze beide functies clkaar overlappen. 

Psychiatrische zorg 

154 
Lewis, D.O. Delinquency, psychomotor epileptic 
symptoms, and paranoid ideation: a triad. 
The American journal of psychiatry, 133c jrg., nr. 12, 
december 1976, blz. 1395-1399. 

De auteur wil de aandacht vestigen op het veelvuldig 
voorkomen van psychomotorischc cpileptische 
symptomen (die gepaard gaan met paranorde denk-
beelden on gedrag), bij een groep kinderen die in 
eon psychiatrische inrichting opgenomen zijn op last 
van de kinderrechter. Zijn twee jaar durende onder- 
zoek toonde aan dat bij 6% (= 18) van doze kinderen 
psychomotorische epileptische symptomen voor-
kwamen. Van elf van doze kinderen was eon EEG 
beschikbaar, die eon (mogelijke) afwijking to zien 
gaf. Zestien van de achttien kinderen hadden 
paranoide symptomen gehad die tot agressief 
gcdrag hadden geleid. De au teur neemt aan dat 
psychomotorische epilepsie waarschijnlijk veel vaker 
voorkomt onder jeugddelinquenten dan tot dusver 
is aangenomen. Hi] benadrukt dat hiermee rekening 
gehouden dient to worden in de differentiele 
diagnose van de kinderen die voor de rechtbank 
verschijnen. 

Kinderbescherming 

• 155 
Lemert, E.M. Choice and change in juvenile justice. 
British journal of law and society, 3e jrg., nr. 1, 
zomer 1976, blz. 59-75. 

In dit artikel wordt bekeken hoe veranderingcn in 
het kinderrecht beinvloed worden door menselijke 



keus en welke factoren invloed hebben op die keuze. 
De auteur heeft het model van Cottrell, gericht op 
spoorwegcn, technologie, energie en het overleven 
van gemeenschapswaarden, toegepast op veranderin-
gen in het kinderrecht. Hoewel de kinderrechtbanken 
in Amerika en Engeland dezelfde oorsprong heb- 
ben, is hun geschiedenis geheel verschillend. De 
factoren die invloed hebben op de keuze zijn kennis, 
waarden, ideologieen, structuren, beschikbare 
middelen en kosten van die middelen. Ze worden 
achtereenvolgens besproken. Door deze factoren is 
men in Engeland en Amerika tot verschillende 
ideeen gekomen over al of niet tussenbeide komen 
door de rechter als het om kinderen gaat. 

156 
Pighi, G. Identita di trattamento in situazioni diverse 
nei confronti del minore deviante di difficile guida 
(Gelijkheid van behandeling in verschillende 
situaties ten aanzien van de zeer moeilijk opvoedbare 
minderjarigen). 
Rassegna di studi penitenziari, 26e jrg., nr. 3-4, 
mei-augustus 1976, blz. 393-412 (I.). 

87 	Sinds een jaar of tien bestaat er een streven, onaan- 
gepaste jongeren zo min mogelijk in inrichtingen op 
te sluiten. De inrichtingen die nog bestaan, hebben 
veelal een bepaald doe en karakter. Er blijft echter 
cen restgroep van zeer moeilijk opvoedbaren, voor 
welke noch de wet noch de praktijk vooralsnog een 
oplossing hecft. De auteur stelt dat het gedrag van 
deze jongeren in feite niet afwijkt van dat van 
gewone onaangepaste jongeren. Het is bij hen geen 
kwestie van onherstelbare slechte eigenschappen. De 
problemen ontstaan doordat zij de behandeling 
afwijzen en doordat het instituut Inrichting' voor 
hen volkomen ongeschikt is. Zij worden weggestuurd 
uit en verwezen naar steeds weer andere tehuizen, 
waar zij dan ook weer niet thuishoren. De oplossing 
moet worden gevonden in het wijdere sociale 
milieu, dat hen economisch en affectief opvangt en 
zo tevens preventief werkt in plaats van stigmatise-
rend. Het is belangrijk dat men dit gaat zien en 
het vervolgens wettelijk regelen. Zo kan men deze 
jongercn toch integreren in normale structuren, en 
hun tegelijkertijd een radicale therapie bieden. 
Met literatuuropgave. 

157 
Rector, M.G. eri- D. Gilman. How did we get here and 
where are we going — the future of the juvenile court 
system. 
Criminal justice review, l e jrg., nr. 1, voorjaar 1976, 
blz. 77-90 (U.S.A.). 

Het kinderrecht komt in Amerika steeds meer in de 
belangstelling te staan. Dit vindt zijn oorzaak in het 
feit, dat zowel de burgers als politic en justitie zich 
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zijn gaan realiseren dat het bestaande systeem van 
optreden tegen jeugddelinquenten niet deugt. De 
schrijvcr geeft in dit artikel eon historisch overzicht 
van de rechtspleging jegens kinderen in Amerika. 
Daarnaast bespreekt hij de huidige situatie en doct 
hij voorstellen voor verbetering in de toekomst. 
Met litcratuuropgave. 

Poll tie 

158 
Haaren, W.P.M. van. Sociale vaardigheid bij de uit-
voering van de geiiniformeerde surveillance. 
Algemeen politieblad, 126e jrg., nrs. 1, 2 en 3, 
januari 1977, resp. blz. 1-9, 27-35 en 58-61 (N.). 

De schrijver gaat in deze artikelenreeks na, welke 
sociale vaardigheid de politicman tijdens gefinifor-
meerdc surveillance nodig hecft, en in hoeverre dit 
tijdens zijn opleiding ter sprake komt. Aangegeven 
wordt hoe de politieman sociaal vaardig kan 
optreden, waarbij eon onderschcid gemaakt wordt 
tussen corrigerend en hulpverlenend optreden. Aan-
bevolen wordt dat behalve tijdens de opleiding ook 
binnen de korpsen doorgegaan wordt met de training 
in sociale vaardigheid, onder biding van een trainer. 
De schrijver meent dat een verhoogde socialc 
vaardigheid ook de communicatie binnen het politic-
apparaat ten goede zal komen. 
Met literatuuropgave. 

159 
Miller, J. en L. Fry. Measuring professionalism in 
law enforcement. 
Criminology, 14c jrg., nr. 3, november 1976, 
blz. 401-412 (GB.). 

De schrijvers onderzochten m.b.v. de vijf-dimensie 
schaal van Halle en Snizek het niveau van professio-
nalisme bij dric politiebureau's. Factoranalyse 
bcvestigde de empirischc integriteit van bovengenoern-
de methode. Op grond van doze bevindingen geven de 
schrijvers eon aantal waarschuwingen om to waken 
tegen foute toepassing van doze methode in de 
tockomst. 

160 
Regoli, R.M. An empirical assessment of 
Niederhoffer's police cynicism scale. 
Journal of criminal justice, 4e jrg., nr. 3, herst 1976, 
blz. 231-241 (U.S.A.). 

Reeds jaren worden intensieve pogingen in het work 
gesteld om attitudes van uitvocrend politiepersoneel 
vast te stellen. Hicrbij is veel aandacht besteed aan 
cynisme binnen de politic. Eon vragenlijst, in 1969 
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door Niederhoffer ontwikkeld, is tot nu toe de 
enige vragenlijst die dit cynisme poogt te meten. In 
het in dit artikel beschreven onderzoek wordt deze 
lijst getoetst op betrouwbaarheid en validiteit. Zowel 
betrouwbaarheid als validiteit bleken zeer laag. 
Verder bleek dat de schaal niet een, maar vijf dimen-
sies meet. Dit resultaat betekent dat niet meer 
gesproken kan worden van de `cynische politie'. 
Verder onderzoek zal moeten vaststellen onder welke 
voorwaarden politieagenten cynisch worden. Dit 
cynisme zal vastgesteld moeten worden door een 
verbeterde vragenlijst. 
Met literatuuropgave. 

Drugs 

161 
Adler Segre, E. e.a. Prospettive di intervento 
terapeutico sui tossicomani in carcere (Perspectieven 
voor therapeutische bemoeienis met toxicomanen 
in de gevangenis). 
Quaderni di criminologia clinica, 18e jrg., nr. 2, 
april-juni 1976, blz. 229-238 (I.). 

In Italie is in 1975 een nieuwe wet van kracht gewor-
den inzake preventie van toxicomanie en zorg voor 
en rehabilitatie van tdxicomanen. Druggebruik en 
bezit van kleine hoeveelheden drugs voor eigen 
gebruik zijri niet gedecriminaliseerd, maar worden 
niet meer bestraft met detentie. Handel in drugs, 
ook in kleine hoeveelheden, kan wel met detentie 
worden bestraft. De auteurs vermoeden dat er toch 
ook wel veel gebruikers in de gevangenis zullen belan-
den, doordat zij vaak tot diefstal geraken. In elk geval 
blijven na de invoering van de nieuwe wet de moei-
lijkste gevallen in de gevangenis over. De behandeling 
moet zowel een medische als een psychologische zijn. 
Voor heroine-verslaafden, die meestal al wat ouder 
zijn en langer verslaafd, en die bovendien al jaren 
buiten de samenleving staan en verankerd zijn in een 
subcultuur, is de prognose uitgesproken ongunstig; 
zij gelden ook als sociaal gevaarlijk. De auteurs noe-
men deze gedetineerden wezens met een onduidelijke 
identiteit. De behandeling moet in de toekomst op 
dit punt worden gericht. Daarbij zijn er twee 
mogelijkheden: 1) in de gevangenis uitsluitend 
medisch behandelen, en na vrijlating geregeld kleine 
doses verstrekken opdat de toxicomaan niet gaat 
stelen; en 2) tijdens de detentie en na vrijlating 
trachten via een therapeutische gemeenschap een 
nieuwe identiteit bij de verslaafde op te bouwen. 

162 
Blum, R., J. Kaplan and R. Lind. Elements for drug 
policy: international implications for crime and 
justice. 
International review of criminal policy, nr. 32, 1976, 
blz. 35-44. 



De afgelopen jaren is et veel geschreven over de 
relatie tussen nieuwe vormen van druggebruik en 
misdaad en andere sociale vraagstukken. Een belang-
rijk veld ligt bier voor de gedragswetenschappen. Er 
dient een classificatie te zijn van drugs naar de 
gevaarlijkheid van hun werking. Bepaalde drugs 
zetten de gebruikers aan tot delinquent gedrag. 
Roofovervallen worden vaak gepleegd om aan het 
benodigde geld te komen. De autcur wijdt enige pa-
ragrafen aan de handel in drugs en aan het optreden 

	

• 	van de politie. Om de vraag naar drugs te verminde- 
ren is het nodig dat de gebruikers behandeld warden 
— dit kan varieren van ambulante behandeling tot 
gedwongen opname in ziekenhuizen. Men acht 
behandeling beter dan veroordeling of straf. Preventie 
is een zaak van het kennen van de oorzaken. Ala de 
gegevens over ouders, gezin, buurt, school en/of 
werk en contacten bekend zijn, kan met vrij grate 
zekerheid gesteld warden waar zich umeilijkheden 
zullen voordoen. Ook onderwijs en sociale hervor-
mingen zijn middelen om druggebruik te beperken. 
Verder kan rantsocnering het gebruik verminderen. 
Bij internationale conventies zowel uitgaande van de 
Verenigde Naties, de Raad van Europa als van 
bilaterale conventies zijn richtlijnen'opgesteld om 

	

90 	drugmisbruik te bestrijdcn. 
Met literatuuropgave. • 

163 
Frankowslci, S.J. Social dimensions df the penal law 
treatment of alcoholism in Poland. 
International review of criminal policy, nr. 32, 1976, 
blz. 26-34. 

De schrijver bespreekt eerst de mate van alcohol-
misbruik in Palen, noemt daarbij,cijfers van totaal 
gebruik en gebruik per hoofd van de bevolking per 
jaar en de sociale gevolgen ervan. Volgens statistische 
gegevens in verschillende landen is Cr bij veertig tot 
zeventig procent van de misdrijven op een of andere 
wijze sprake van alcohol-misbruik. In Polen ligt dit 
percentage zelfs nog hoger. Nieuwe wetten behelzen 
de laatste jaren vaak alcohol- en drugvraagstukken, 
hoewel niet de druggebruiker, maar de alcohol-
drinker typerend voor het land is. De auteur 	' 
bespreekt de wettelijke aansprakelijkheid van een 
overtreder na gebruik van alcohol, zoals die in 
vcrschillende wetten in Oost-Europese landen aan de 
orde komt. Het nieuwe wetboek van strafrecht bevat 
veel verordeningen om het alcohol-misbruik van 
wetsovertreders in de toekomst te beperken. Het 
zijn Of preventieve maatregelen, Of medische, die 
eisen dat drinkers zich aan een behandeling ander-
werpen. Deze behandeling kan bestaan uit 
psychotherapie, maar ook uit deelname aan culturele 
activiteiten en onderwijs. 



164 
Harford, R.J., J.C. Ungerer and J. Kevin Kinsella. 
Effects of legal pressure on prognosis for treatment 
of drug dependence. 
The American journal of psychiatry, 133e jrg., nr. 12, 
december 1976, biz. 1399-1409. 

Dit rapport beschrijft de relaties tussen vier wette-
lijke dwangmaatregelen en de resultaten van vijf 
verschillende behandelingsmethoden tegen drug-
misbruik. Deze bleken of niet of negatief met elkaar 
in verband te staan. Dit geeft de indruk dat niet- . 
vrijwillige clienten onvoldoende gemotiveerd zijn om 
de behandeling ten voile te benutten. Hun aanwezig-
heid kan zelfs de moraal van de straf en de verwach-
tingen van de vrijwillige clienten nadelig befnvloe- 
den. De auteurs adviseren derhalve dat er geen 
wettelijke druk wordt uitgeoefend op het ondergaan 
van een behandeling. Zij veronderstellen dat het 
resultaat van de behandeling verbeterd kan worden 
door het toepassen van een werkwijze die 1) de 
verschillen in motivatie tussen vrijwilligers en niet-
vrijwilligers klinisch benadert, 2) strakkere criteria 
t.a.v. de motivatie vaststelt voor het toelaten van 
niet-vrijwilligers of 3) het verzwaren van de bestaan- 

91 	de sancties tegen het schenden van de behandelings- 
voorwaarden aanmoedigt. 

165 
Kaaden, J.J. van der. Meer onderzoek naar drugs-
verslaving in Nederland is wenselijk; een moment-
opname van een groep methadon-clienten. 
Justitiele verkenningen, nr. 3, 1977, blz. 62-65 (N.). 

Terwijl veel mensen zich zorgen maken over het 
gebruik van hard drugs, zijn er eigenlijk maar weini-
gen echt met het probleem bekend. Meer feitelijke 
informatie over de situatie in Nederland is vercist 
om dit probleem goed te kunnen beoordelen. De 
auteur schetst een beeld van een groep methadon-
clienten, waarbij een onderzoekje werd verricht. 
Hoewel deze gioep te klein is om aan de resultaten at 
te veel betekenis te hechten, kunnen deze er niette-
min toe leiden dat bij de bestaande stereotypen 
rond druggebruikers vraagtekens worden geplaatst. 
Het feit dat het overheidsbeleid ten aanzien van het 
gebruik van hard drugs nog weinig gestalte heeft 
gekregen, moet voor de wetenschappelijke onder-
zoekers een extra stimulans zijn om zich op dit 
terrein te gaan bezighouden. 

166 
Lorenzelli, S. Contributo casistico su akune 
particolari modalith di occultamento di sostanze 
stupefacenti (Enige gevallen van een speciale manier 
om verdovende middelen te verstoppen). 
Rassegna di studi penitenziari, 26e jrg., nr. 3/4, 
mei/augustus 1976, blz. 413-422 (I.). 
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Bij het vervoer van drugs over lange afstanden ten 
tehoeve van de handel, en over kleine afstanden 
voor directe verspreiding, is men gebaat bij allerlei 
middelen om ze te verstoppen teneincle NJ controle 
niet tegen de lamp te lopen. Het artikel beschrnft 
vijf gevallen die in de laatste jaren te Genua zijn ont- 
dekt. In dric gevallen betrof het het binnensmokkelen 
van drugs in eon gevangenis, in twee gevallen vervoer 
op lange afstand. Het is voor de opsporing belangrijk, 
deze technieken en middelen in kaart te brengen. De 
auteur is zich or echter van bewust, dat de grote 
handelaars daarmee waarschijnlijk nog niet worden 
gepakt. 
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